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1. BARCELONA CAP A UNA NOVA ECONOMIA 

La Declaració d’emergència climàtica de Barcelona esperona a tots els agents de la ciutat i 

a la ciutadania a canviar la manera com ens movem, com ens alimentem, com consumim, 

com eduquem, etc., i a passar d’un model econòmic basat en un creixement continu (amb 

un consum cada vegada més gran de recursos naturals i que ha multiplicat les desigualtats) 

a un altre que respecti els límits ecològics del planeta i garanteixi una vida digna per a 

tothom.  

 

L’Ajuntament de Barcelona treballa des de fa temps en la lluita contra la crisi climàtica i les 

desigualtats socials. Ara ha decidit fer un pas endavant i adoptar la visió de l’economia del 

dònut impulsada per l’economista britànica Kate Raworth, tal com fan altres ciutats 

europees capdavanteres (Amsterdam, Copenhagen, Londres i Brussel·les).  

 

Aquests treballs s’emmarquen en el procés de renovació del Compromís Ciutadà per la 

Sostenibilitat 2012-2022, que enguany finalitza la seva vigència. Aquest compromís és el 

full de ruta amb el qual es comprometen les organitzacions de la xarxa Barcelona + 

Sostenible (xarxa B+S) i el consistori mateix per dur a terme accions vers la sostenibilitat. El 

nou Compromís, doncs, s’inspirarà i fonamentarà en els principis de l’economia Dònut. 

1.1. Què és l’economia dònut? 

L’economia dònut és el terme encunyat per l’economista britànica Kate Raworth (Londres, 

1970) i desenvolupat al seu llibre 'Doughnut Economics: seven ways to think like a 21st 

century economist' (2017), i en el qual proposa un nou model econòmic de base 

humanista, que deixi de cercar riquesa a costa dels límits ambientals i la justícia social. 

 

El Dònut és l’espai delimitat per dos anells concèntrics:  

• Un d’exterior, que delimita el sostre ecològic; és a dir, aquells processos biofísics 

fonamentals que no poden superar-se si volem garantir l’estabilitat del planeta (canvi 

climàtic, pèrdua de biodiversitat, etc.).  

Les dimensions biofísiques d’aquest anell exterior es deriven de la teoria científica dels 

Límits planetaris (Rockström et al., 2009; Steffen et al., 2015), que quantifica el grau de 

superació de diversos processos biofísics fonamentals per a l’estabilitat del planeta i 

que conclou que el creixement econòmic vigent posa en risc l’habitabilitat del planeta. 

• Un d’interior, que delimita les necessitats essencials per a la vida que qualsevol ésser 

humà ha de tenir garantides (salut, educació, habitatge, etc.).  

Les dimensions socials d’aquest anell interior es deriven de les prioritats socials 

acordades en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ONU, 2015). 

 

Segons Kate Raworth, el Dònut representa l’espai en el qual ha d’operar l’economia perquè 

els territoris esdevinguin pròspers; és a dir, socialment justos (garantint uns mínims socials 

per a tothom) i ecològicament segurs (sense superar el sostre ecològic). 

 

https://www.barcelona.cat/emergenciaclimatica/ca
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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El model d’economia del dònut proposat per l’economista Kate Raworth. 

 

Aquest canvi de paradigma proposa passar d’un model econòmic basat en el creixement 

indefinit d’un únic indicador monetari, el PIB, a un altre que ens permeti prosperar, cosa 

que implica considerar el benestar social i del planeta i, per tant, ha de ser dissenyat per ser 

distributiu i regeneratiu. La consecució d’aquests objectius es mesura amb un conjunt 

d’indicadors tant socials com ecològics. 

 

Tal com afirma Kate Raworth: ‘Tenim una economia que creix, ens faci prosperar o no, i hem 

de passar a una economia que ens faci prosperar, tant si creix com no’. 

 

Aquest nou concepte d’economia implica evolucionar el pensament econòmic i reubicar el 

paper de l'economia dintre del concepte desenvolupament sostenible: d'aquell que posa 

el mateix pes en l'economia que en les persones i el planeta, a un altre on l'economia està 

al servei de les persones, garantint uns mínims socials, i limitada en el seu creixement per 

un sostre ecològic. 

1.2. Les quatre lents de l’economia dònut  

Plantejar-se viure dins el dònut significa desenvolupar-lo i afegir als límits social i ecològic 

les aspiracions locals i responsabilitats globals per obtenir les 4 «lents» dins les quals 

podem imaginar el futur que volem.  

 

Imaginar-se aquest futur desitjat implica, per a cada lent, fer-se una gran pregunta: 

• Lent social-local: Què permet a la gent de la ciutat prosperar... 

• Lent ecològica-local: ...dins d’un hàbitat el més naturalitzat possible... 

• Lent social-global: ...respectant el benestar de la resta de persones del món... 

• Lent ecològica-global: ...i la salut de tot el planeta? 
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Les 4 lents de l’economia dònut. 

 

1.3. Com transitarà Barcelona cap a l’economia dònut?  

Barcelona ha començat les tasques per sumar-se a l’Economia del Dònut. Per fer-ho, es 

compta amb el suport del Doughnut Economics Action Lab (DEAL), l’organització 

cofundada per Kate Raworth per ajudar les ciutats a dur l’economia del Dònut de la teoria 

a la pràctica. 

 

El objectius que s’ha fixat el consistori amb aquest procés són: 

• Repensar el model econòmic i la determinació del grau de prosperitat de la ciutat de a 

través d’un nou sistema d’indicadors i objectius més ambiciosos alineats amb les 

emergències contemporànies. 

• Portar al carrer el debat sobre transició ecosocial i límits del creixement i situar-lo al 

centre de l’agenda cultural. 

• Establir i posar en pràctica una nova metodologia de treball que faciliti la integració de 

la consideració dels límits ecològics i el benestar de les persones i impregni tota l’acció 

municipal. 

 

Els resultats esperats són: 

• Retrat de ciutat que defineix àmbits prioritaris d’actuació i serveix de base per a la 

definició de l’estratègia Dònut de BCN futura. 

• Debat ciutadà sobre els límits planetaris que permetrà definir reptes de ciutat i fer un 

salt conceptual. 

• Nova metodologia de treball (les 4 lents) aplicable als projectes interns de l’Ajuntament 

i de la Xarxa. 

• Nou Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. 

• Impuls, ampliació i revitalització de la Xarxa B+S, replantejant la manera com ens 

relacionem amb els diferents actors, de manera més eficient i generant més impacte. 

 

https://doughnuteconomics.org/
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Els tres instruments principals que s’estan duent a terme per assolir aquests objectius i 

resultats s’exposen tot seguit. 

 

 

Fases de treball fins a elaborar el nou Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2022-2032  

basat en els principis de l’economia Dònut. 

 

TALLERS DE RETRAT DE CIUTAT 

Són sessions de treball participatives per obtenir una diagnosi (d’indicadors i de percepció) 

d’on es troba la ciutat respecte el Dònut. S’han dut a terme dos tallers: 

• Taller participatiu de retrat d’indicadors (5 de maig de 2022): taller en línia amb 

experts i expertes per fer un retrat d’indicadors de Barcelona consensuat. Aquest retrat 

és una representació conjunta de la distància entre el valor actual i el valor desitjat, per 

estar dins del Dònut, d’un conjunt d’indicadors socioeconòmics i ambientals, locals i 

globals.  

• Taller participatiu de retrat comunitari (26 de maig de 2022): taller presencial amb 

entitats, empreses i ciutadania per fer un retrat comunitari de Barcelona. Aquest retrat 

recull la percepció de la gent respecte què significa viure dins del Dònut i on es troba 

la ciutat, és a dir, quins anhels s’han assolit i quins no i quines en són les causes. Aquest 

informe de resultats es correspon a aquest taller. 

 

CICLE ‘TRANSICIONS: DEBATS PER A UNA NOVA ECONOMIA’ 

Conferències durant el mes de juny amb experts de reconeixement internacional per portar 

al carrer el debat sobre les principals crisis socioambientals a les quals ens enfrontem com 

a societat a causa, principalment, del model econòmic vigent, i la transició necessària per 

superar-les i situar-lo al centre de l’agenda cultural. Les tres conferències són: 

• L’economia del Dònut, per Kate Raworth (11 de juny de 2022) 

• Salut planetària, per Josep Maria Antó (20 de juny de 2022) 

• Cultura dels límits, per Giorgos Kallis (22 de juny de 2022) 

 

TALLERS PER PASSAR A L’ACCIÓ 

Són sessions de treball participatives per proposar projectes i accions que permetin 

transitar cap al nou model econòmic. Es duran a terme dos tallers: 

• Taller participatiu sobre palanques de canvi (10 de juny de 2022): conduït per Kate 

Raworth per reflexionar sobre les palanques de canvi del model econòmic. 

• Taller participatiu sobre projectes vers la sostenibilitat (tardor de 2022): taller amb 

les entitats de la xarxa B+S per definir els projectes vers la sostenibilitat que duran a 

terme les entitats signants del nou compromís ciutadà per la sostenibilitat. 
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2. EL TALLER DE RETRAT D’INDICADORS:  

OBJECTIUS, DESTINATARIS I METODOLOGIA 

Aquest taller va tenir lloc, de manera presencial, el 26 de maig de 2022 de 17:15h a 19:30h 

a l’escola Pere Vila de Barcelona (Passeig de Lluís Companys, 18). 

2.1. Objectius i destinataris del taller  

L’objectiu general del taller va ser obtenir un retrat compartit amb la ciutadania, les 

empreses i les entitats de la xarxa B+S, basat en la percepció de les persones participants. 

 

De manera més concreta, el taller va tenir aquests objectius:  

• Explicar i difondre l’economia del dònut com a aproximació a la sostenibilitat. 

• Donar a conèixer el procés participatiu associat per obtenir un retrat de Barcelona. 

• Reflexionar sobre el significat de “prosperar” a la ciutat, un dels conceptes clau en què 

es fonamenta el model econòmic del dònut. 

• Obtenir un retrat perceptiu sobre la situació de Barcelona en relació als límits ecològics 

i els drets socials. 

2.2. Programa del taller  

El taller va incloure els continguts següents: 

 

17:15h Benvinguda i dinàmica d’escalfament per respondre la 

pregunta “Què significa, per a tu, que Barcelona prosperi?” 

17:30h L’economia del Dònut arriba a Barcelona: context previ, 

exposició d’una nova visió del progrés i fases per aplicar  

el model a la nostra ciutat  

Irma Ventayol i Ona Riera, Oficina de Canvi Climàtic i 

Sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona 

17:55h Funcionament de la sessió: què farem i com ho farem? 

Xavi Basora, Espai TReS 

18:00h Fem un retrat perceptiu de la ciutat:  

viure dins i fora de l’espai Dònut 

Dinàmica en grups 

19:15h Retrobament per compartir conclusions i acotar el 

concepte de prosperitat  

En plenari 

19:25h Propers passos i comiat 

19:30h Fi del taller 
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2.3. Metodologia i dinàmiques participatives  

Dinàmica inicial 

Un dels pilars de l’economia del dònut és que vol posar l’èmfasi en què les ciutats i les 

societats prosperin enlloc que apostin pel creixement infinit. Per aquest motiu, als 

participants al taller se’ls va convidar, només arribar, a reflexionar sobre la pregunta “En 

poques paraules, què significa per a tu que la ciutat de Barcelona prosperi?”. Les 

respostes les podien escriure en post-it verd que havien d’enganxar en un panell amb la 

forma del dònut. L’objectiu d’aquest exercici inicial va ser que les persones comencessin a 

connectar amb el concepte de “prosperar” i amb la idea que prosperar és estar “dins el 

dònut”.    

 

Després d’aquesta dinàmica inicial, els participants van escoltar una presentació divulgativa 

i sobre el model de l’economia del dònut i com s’està començant a implementar a la ciutat. 

 

 
 

Una imatge de la dinàmica inicial. 

Dinàmiques en grups 

Acabada la presentació, es va dividir els participants en 4 grups (verd, vermell, blau i groc), 

que van moure’s a quatre espais diferents. Cada grup disposava d’un/a dinamitzador/a i 

una persona de suport experta que està intervenint en l’elaboració del retrat de ciutat. 

 

Grup Dinamitzador/a Expert/a de suport 

Verd Xavi Sabaté Ona Riera 

Vermell Xavi Basora Morena Hanbury 

Blau Laura Ruiz Claudio Cattaneo 

Groc Joan Frígols Neus Catalan 

 

En cadascuna de les sales els participants es van trobar amb un panell com el següent. 
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Aquest panell, que es va explicar d’inici als participants de cada grup, vindria a ser el dònut 

desenrotllat, amb els límits ecològics per sobre i la base social per sota. El que queda dins 

d’aquests dos topalls (franja de color verd) és l’espai segur i just, i el que queda fora (franges 

superior i inferior, de color rosa-vermell) és l’espai on ens porta el model econòmic actual. 

El panell també tenia una altra doble dimensió: l’escala o lent local (el que passa a la ciutat 

de Barcelona) i l’escala o lent global (el que succeeix a la resta del món). 

 

Amb aquest punt de partida conceptual, el treball en grups es va estructurar en dues 

dinàmiques similars: 

• L’exterior del dònut 

• L’interior del dònut 

 

L’exterior del dònut 

 

Es va demanar als participants que reflexionessin a dos nivells o escales:  

• Comportaments i hàbits a nivell individual relacionats amb el nostre estil de vida o amb 

el dia a dia de l’empresa o l’entitat a la qual s’està vinculat. 

• Projectes i polítiques (a nivell col·lectiu) vinculats al model socioeconòmic actual.   

 

I, concretament, se’ls va demanar que pensessin en comportaments, projectes i 

polítiques que ens allunyen de l’interior del dònut, de l’espai segur i just. 

 

Per ajudar a reflexionar als participants, i també per tal que consideressin la doble dimensió 

de treball (local i global), se’ls van plantejar les preguntes següents: 
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Lent Local-

Ecològica 

Quins comportaments (a nivell individual) i quins projectes i 

polítiques (a nivell col·lectiu) fan que la ciutat deixi de funcionar com 

un ecosistema natural? 

Lent Local-

Social 

Quins comportaments (individuals) i quins projectes i polítiques 

(col·lectius) fan que posem en risc el benestar i els drets de les 

persones de BCN? 

Lent 

Global-

Ecològica 

Quins comportaments (a nivell individual) i quins projectes i 

polítiques (a nivell col·lectiu) fan que superem els límits ecològics del 

Planeta? 

Lent 

Global-Social 

Quins comportaments (individuals) i quins projectes i polítiques 

(col·lectius) fan que posem en risc el benestar i els drets de les 

persones de la resta del món? 

 

Durant el procés de reflexió, se’ls va animar a respondre les preguntes mitjançant post-its 

de color rosa. Cada comportament/projecte/política el podien anotar en un post-it diferent. 

Se’ls va avançar també que un únic comportament/projecte/política pot contribuir a 

superar els límits ecològics del Planeta i, al mateix temps, a posar en risc el benestar i els 

drets de les persones. Si passava això, se’ls animava a escriure el mateix  

comportament/projecte/política en post-its diferents.  

 

Acabat el temps de reflexió, va començar el moment de compartir les visions dels 

participants. Cadascun d’ells i elles explicaven en veu alta, un a un, els comportaments, 

projectes i/o polítiques que havien anotat, i el dinamitzador/a (amb el suport de l’expert/a) 

els anava situant a la lent on millor encaixaven. El dinamitzador/a també anaven agrupant 

les aportacions similars dels participants. 

 

Així mateix, se’ls va oferir als participants post-its grocs per si volien fer reflexions més 

generals sobre la metodologia Dònut i el seu aterratge a Barcelona. 

 

L’interior del dònut 

 

Aquesta 2a dinàmica va ser idèntica a la 1a, si bé el focus es va posar en identificar 

comportaments, projectes i polítiques que ens situen a l’interior del dònut, dins l’espai 

segur i just. Consegüentment, les preguntes que es van plantejar als participants en relació 

amb les quatre lents van ser: 

 

Lent 

Local-

Ecològica 

Quins comportaments (individuals) i quins projectes i polítiques 

(col·lectius) fan que la ciutat funcioni com un ecosistema natural? 

Lent 

Local-

Social 

Quins comportaments (individuals) i quins projectes i polítiques 

(col·lectius) contribueixen a garantir el benestar i els drets de les persones 

de BCN? 

Lent 

Global-

Ecològica 

Quins comportaments (a nivell individual) i quins projectes i polítiques (a 

nivell col·lectiu) fan que ens trobem dins els límits ecològics del Planeta? 

Lent 

Global-

Social 

Quins comportaments (individuals) i quins projectes i polítiques 

(col·lectius) contribueixen a garantir el benestar i els drets de les persones 

de la resta del món? 

 



Taller participatiu de retrat comunitari 

INFORME DE RESULTATS | 26 de maig de 2022 

2. EL TALLER DE RETRAT D’INDICADORS: 

OBJECTIUS, DESTINATARIS I METODOLOGIA 

 

 

  
   

  12 
 

En aquest cas, les aportacions dels participants es van fer amb post-its verds. 

 

Conclusions del grup 

 

Un cop emplenats els panells de cada grup, un darrer exercici va servir perquè cada 

participant anotés en un cartell verd DINA4 què significava, per a ell/a, el concepte 

prosperar, el fet de viure dins del dònut.  

 

La idea era que les dues dinàmiques anteriors els haguessin ajudat a concretar millor 

aquesta nova visió, a fer evolucionar la idea inicial amb la que havien arribat al taller. 

 

  
 

Dos moments del treball en grups. 

Retorn a la sala plenària – Foto conjunta 

Acabat el treball en grups, tots els participants van retornar a la sala plenària, on se’ls va 

demanar que se situessin a l’interior d’un dònut dibuixat al terra i mostressin els cartells 

verds amb el significat de la paraula prosperar. 

 

 
 

El moment final dels participants al taller dins del dònut mostrant els cartells de prosperar. 

 

El taller va acabar amb un agraïment als participants i una breu explicació dels propers 

passos (elaboració i enviament d’aquesta acta, invitació a participar al cicle de transicions, 

i nou taller d’accions previst per a la tardor). 
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3. DADES DE PARTICIPACIÓ AL TALLER 

La sessió va comptar amb 38 participants, representant a 29 entitats diferents. 

 

La proporció dona/home va ser de 3/1, amb més de tres quartes parts d’assistents 

femenines.  

 

 

Pel que fa al tipus d’entitats que van participar, els agents més representats van ser les 

entitats sense ànim de lucre, que a la vegada signifiquen el col·lectiu més nombrós de la 

xarxa Barcelona + Sostenible. D’altra banda, una quarta part de les persones participants 

eren treballadors de diferents àrees de l’Ajuntament de Barcelona. Els següents agents més 

representats van ser el del món de l’empresa. Finalment, també va haver una certa 

representació de centres educatius i universitats, i de persones a títol individual.  
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Tot seguit es detallen les entitats participants, i el nombre d’assistents que van participar 

per cada una d’elles:  

 

Entitat/institució Participants 

Agents municipals  

Ajuntament de Barcelona 3 

Xarxa d'Equipaments Ambientals de Barcelona 2 

Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA) 1 

BSM 1 

Barcelona Regional 1 

ASPB 1 

Centres educatius, universitats i centres de recerca  

Universitat de Barcelona 1 

Saint Nicholas School 1 

Món econòmic  

Anthesis Lavola 1 

Hotel Barcelona Catedral 1 

UGT Catalunya 1 

Aigües de Barcelona 1 

Club EMAS 1 

Calaix de Cultura 1 

APCE – Associació de Promotors de Catalunya 1 

Entitats sense ànim de lucre  

Fundació Solidança 2 

Dónut España 2 

Barcelona metro a metro 1 

Fundacio Social Fooding 1 

Fundación Comtal 1 

GIxSU, Grup d'Interès per la Sostenibilitat Urbana 1 

Fundació Ersília 1 

Cambium Permacultura en Formación 1 

Permacultura ATTA 1 

Taula de transició ecosocial del Poble Sec 1 

Fundació Formació i Treball 1 

Leitat 1 

Fundació Catalana de l'Esplai 1 

Persones a títol individual  

Persones a títol individual 5 
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La presentació inicial sobre l’economia del dònut. 

 

 
 

Un dels grups en plena reflexió. 

 

 
 

Una participant identificant comportaments que ens situen fora del dònut. 
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4. APORTACIONS I RESULTATS DEL TALLER 

Aquest capítol presenta una síntesi de totes les aportacions fetes durant el treball paral·lel 

dels quatre grups de participants. S’han agrupat i integrat les aportacions similars fetes en 

diferents grups, i a cada aportació se li ha assignat una temàtica (model de consum, model 

alimentari, model de mobilitat, etc.) i les dimensions de cadascuna de les quatre lents que 

estructuren la metodologia del retrat comunitari de ciutat.  

4.1. Lent local-ecològica 

Aquesta és la lent que va rebre més aportacions de tots els grups, especialment pel que fa 

a l’aprovisionament de matèries primeres, l’alimentació i la qualitat de l’aire.  

 

Llegenda de les dimensions 

 
Aprovisionar matèries primeres 

 
Regular la temperatura 

 
Aprovisionar aliments 

 
Millorar la qualitat del sòl 

 
Aprovisionar aigua 

 
Regular cicle CO2 

 
Captar energia 

 
Millorar qualitat de l’aire 

 
Millorar qualitat de l’aigua 

 
Benestar ciutadania 

 
Acollir biodiversitat  Millorar cicle nutrients 

 

Comportaments i projectes/polítiques que ens situen FORA del dònut 

Comportaments i 

projectes/polítiques 

Dimensions associades 

            

MODEL DE CONSUM             

Consumisme ●         ●   

Cultura de l'usar i llençar ●            

Obtenció i ús dels 

recursos  
●            

Hàbits de compra         ●    

MODEL ALIMENTARI             

Inaccessibilitat a 

productes km 0  
● ●        ●   

Malbaratament 

alimentari 
 ●           

Consumisme alimentari  ●           

Manca de sobirania 

alimentària 
● ●           

RESIDUS             

Exportació i gestió dels 

residus 
●         ●   
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Generació de plàstics 

(d'un sol ús) 
●  ●          

Contaminació del mar     ●        

Dificultats en la 

reutilització de l'aigua 
  ●          

Dificultats en la 

reutilització de 

productes i materials 

●            

MODEL DE MOBILITAT             

Manca d'alternatives 

sostenibles de transport 
         ●   

Mobilitat amb transport 

privat 
        ● ●   

Mobilitat insostenible         ● ● ●  

Impermeabilització del 

sòl per grans 

infraestructures viàries 

      ● ●     

Xarxa de carrils 

bici desconnectada i 

insuficient 

         ●   

Zona de Baixes 

Emissions poc ambiciosa 
         ●   

Contaminació acústica           ●  

MODEL ECONÒMIC             

Contaminació de l'aire          ●   

Emissions de CO2 i altres 

gasos d'efecte hivernacle  
       ● ●    

Consum de productes 

que consumeixen terres 

per usos no alimentaris 

●            

Privatització de l'aigua    ●          

MODEL TURÍSTIC             

Turisme no sostenible ● ●        ● ●  

Turisme de creuers     ●     ●   

MODEL ENERGÈTIC             

Consumisme energètic    ●         

Aprofitament insuficient 

del potencial per al 

foment d'energies netes 

   ●         

Ineficiència energètica    ●         

URBANISME I HABITATGE             

Manca d'espais verds      ● ● ● ●  ●  

El patrimoni com a 

limitació social i/o 

ecològica 

   ●    ●  ●   

Normativa urbanística 

vigent que no contempla 

l'impacte ambiental 

       ●  ●   

CULTURA CIUTADANA          
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Festes majors 

irresponsables 
         ●   

ALTRES TEMÀTIQUES             

Accions que no 

afavoreixen la 

biodiversitat 

     ●       

Fum del tabac en 

exteriors i molèsties 

associades 

         ●   

 

Comportaments i projectes/polítiques que ens situen DINS del dònut 

Comportaments i 

projectes/polítiques 

Dimensions associades 

            

MODEL DE CONSUM          

Baix consum d'aigua   ●          

MODEL ALIMENTARI          

Productes alimentaris 

sostenibles (km 0 i/o de 

temporada) 

 ●        ●   

Eliminació de pesticides i 

productes químics 
    ●   ●     

Iniciatives d'aprofitament 

d'aliments 
 ●           

RESIDUS          

Productes de 2a mà ●         ●   

Activitats de reparació 

de productes i aparells 
●            

Aigua regenerada ●  ●          

Gestió de residus 

"Cuidem Barcelona" 
●            

MODEL DE MOBILITAT          

Mobilitat sostenible          ●   

Accessibilitat i 

racionalització del 

transport públic 

         ●   

Afavoriment a la 

mobilitat en bici 
         ●   

Promoció de la mobilitat 

en bici i a peu 
         ●   

Vehicles d'ús privat 

compartits 
         ●   

Desincentivació el cotxe 

per als desplaçaments a 

la ciutat 

         ● ●  

Potenciació vehicles de 

mobilitat personal (VMP) 
         ●   
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Zona de Baixes 

Emissions (ZBE) 
         ●   

MODEL ECONÒMIC          

Cooperatives de consum ● ●           

Teletreball (conciliació, 

mobilitat i estalvi) 
         ●   

Empreses que compen-

sen la petjada ecològica  
          ●  

MODEL ENERGÈTIC          

Energia compartida    ●         

Autoconsum d'energia    ●         

URBANISME I HABITATGE          

Horts urbans i/o 

comunitaris 
 ●           

Jardins en escocells  ●    ●    ● ●  

Augment d'espais verds      ● ●    ●  

Reg amb aigua freàtica   ●          

Polítiques de cura de 

l'aigua, ús de recursos 

hídrics alternatius davant 

l'ús d'aigua potable 

●            

Programa "Superilles"           ●  

Refugis climàtics       ●    ●  

Accés a fonts d’aigua   ●          

Espais de biodiversitat      ●       

Nou model de port 

olímpic 
    ●      ●  

Permeabilitat del sòl a la 

ciutat 
       ●     

Projecte "Transformem 

els patis" 
      ●    ●  

Protecció de Collserola      ●       

Instal·lació de plaques 

fotovoltaiques a edificis 

públics 

   ●         

Recuperació dels 

interiors de les illes de 

l’Eixample 

     ●     ●  

CULTURA CIUTADANA          

Xarxa Barcelona + 

Sostenible 
         ●   

Xarxa d'equipaments 

sostenibles de Barcelona 
          ●  

Iniciatives de ciència 

ciutadana per conèixer la 

biodiversitat de BCN 

     ●       

ALTRES TEMÀTIQUES          

Seguretat ciutadana           ●  
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4.2. Lent local-social 

La lent local-social, com la lent local-ecològica, també va rebre moltes aportacions, 

especialment relacionades amb l’equitat social, la mobilitat, la feina i ingressos, i l’educació. 

 

Llegenda de les dimensions 

 
Salut 

 
Comunitat 

 Habitatge 
 

Cultura 

 Alimentació 
 

Mobilitat 

 
Aigua 

 
Veu política 

 
Feina i ingressos 

 
Equitat social 

 
Energia 

 
Pau i justícia 

 
Educació 

 
Igualtat en la diversitat 

 
Connectivitat  

 

Comportaments i projectes/polítiques que ens situen FORA del dònut 

Comportaments i 

projectes/polítiques 

Dimensions associades 

               

MODEL DE CONSUM                

Fast fashion     ●           

Hàbits de compra     ●           

MODEL ALIMENTARI                

Inaccessibilitat a 

productes km 0 
  ●        ●  ●   

Malbaratament 

alimentari 
  ●             

Consumisme 

alimentari 
  ●             

Manca de sobirania 

alimentària 
  ●  ●           

RESIDUS                

Generació de plàstics 

(d'un sol ús) 
   ●            

MODEL DE MOBILITAT                

Manca d'alternatives 

sostenibles de 

transport 

       ●   ●  ●   

Mobilitat amb 

transport privat 
          ●     

Mobilitat 

insostenible 
           ●     

Zona de Baixes 

Emissions amb 

desajustos socials 

      ●      ●   
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Potenciació vehicles 

de mobilitat personal 

(VMP) 

          ●     

Xarxa de carrils 

bici desconnectada i 

insuficient 

       ●   ●     

MODEL ECONÒMIC                

Adjudicació de 

contractes a grans 

empreses (no 

Economia Social i 

Sostenible) 

    ●        ●   

Dedicació de més 

diners públics a les 

empreses privades 

que al públic 

    ●           

Economia de 

plataformes de 

missatgeria i altres 

serveis precaritzants 

    ●           

Privatització en excés 

dels usos dels espais 

comuns/públics 

        ●  ●  ●   

Privatització de 

l'aigua  
   ●            

MODEL TURÍSTIC                

Turisme no 

sostenible 
          ●     

URBANISME I HABITATGE                

Inaccessibilitat a un 

habitatge digne 
 ●           ●   

El patrimoni com a 

limitació social i/o 

ecològica 

       ●   ●     

La quota d'habitatge 

social (30%) només 

es compromet a 

l'obra nova s'ha de 

rehabilitar 

 ●           ●   

Marc regulador de 

l'urbanisme 

encarcarat 

          ●     

Polítiques 

d'habitatge 

deficitàries 

 ●              

Falta de visió 

metropolitana 
       ●   ●     

IGUALTAT SOCIAL                

Segregació social i 

econòmica 
      ●  ●    ●  ● 
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Bretxa digital         ●       ● 

Desnonaments de 

població vulnerable 
 ●           ●   

Pobresa energètica      ●       ●   

SALUT                

Manca de prevenció 

de la salut 
●               

CULTURA CIUTADANA                

Cultura de 

l'individualisme 
        ●    ●   

Insuficient inversió 

en cultura 
         ●      

Manca d'educació 

ambiental 
      ●         

Festes majors 

irresponsables 
        ●       

ALTRES TEMÀTIQUES                

Dificultats 

burocràtiques per a 

entitats i comunitats 

de consum 

             ●  

Guerra jurídica - 

decisions polítiques 

preses per estaments 

judicials 

             ●  

Política de 

conciliació familiar - 

gestió del temps 

    ●  ●         

 

Comportaments i projectes/polítiques que ens situen DINS del dònut 

Comportaments i 

projectes/polítiques 

Dimensions associades 

               

MODEL DE CONSUM                

Baix consum d'aigua    ●            

MODEL ALIMENTARI                

Productes 

alimentaris 

sostenibles -km 0 i/o 

de temporada- 

    ●        ●   

Mercats km 0 

(mercat de la terra, 

etc.) 

  ●             

Cooperatives 

agroecològiques 
    ●           
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Iniciatives 

d'aprofitament 

d'aliments 

  ●             

Disminució de la 

proteïna animal en 

els menús escolars 

●               

Oferta gastronòmica 

(gaudir de la 

diversitat) 

  ●             

RESIDUS                

Gestió de residus 

"cuidem Barcelona" 
●         ●      

MODEL DE MOBILITAT                

Mobilitat sostenible     ●      ●     

Accessibilitat i 

racionalització al 

transport públic 

          ●     

Afavoriment a la 

mobilitat en bici 
          ●     

Promoció de la 

mobilitat en bici/a 

peu 

          ●     

Desincentivació del 

cotxe per als 

desplaçaments a la 

ciutat 

           ●    

T-mobilitat           ●     

Mobilitat necessària 

per al 

desenvolupament 

personal i familiar 

         ●  ●    

MODEL ECONÒMIC                

Cooperatives de 

consum 
    ●           

Supermercats de 

cooperatives 
    ●           

Promoció de 

l'economia social i 

solidària 

    ●       ● ●   

Posar en valor 

l'economia local 

(economia blava, 

emprenedora…) 

    ●           

Teletreball 

(conciliació, mobilitat 

i estalvi) 

    ●      ●     

El règim de dret d'ús 

del sòl reverteix la 

cultura de 

l'especulació 

 ●            ●  
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Nous usos dels 

aparcaments  

(e-commerce) 

           ●    

Racionalització de la 

distribució de 

mercaderies 

          ●     

Remunicipalització 

de serveis 
            ●   

Subvencions i ajuts 

al tercer sector 
    ●           

MODEL ENERGÈTIC                

Energia compartida  ●    ●   ●       

Autoconsum 

d'energia 
     ●          

URBANISME I 

HABITATGE 
            

Horts urbans i/o 

comunitaris 
    ●  ●  ●       

Cooperatives 

d'habitatge 
 ●              

Pla de barris i/o 

comunitaris 
    ●  ●  ●    ●   

Programa 

"Superilles" 
          ●     

Refugis climàtics       ●         

Accés a fonts d’aigua    ●            

Ciutat compacta         ●       

Nou model de port 

olímpic 
       ●        

Recuperació dels 

interiors de les illes 

de l’Eixample 

        ●       

IGUALTAT SOCIAL                

Assistència social ●              ● 

Facilitat d’accés a 

internet gratuït 
        ●     ●  

Formació gratuïta 

per a la ciutadania 
       ●      ●  

SALUT                

Salut i benestar 

espiritual 
●               

Sistema de salut de 

Barcelona 
●               

CULTURA CIUTADANA                

Oferta cultural          ●      

Participació 

ciutadana 
        ●   ●    

Educació ambiental      ● ●   ●      
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Escoles + sostenibles 

i escoles verdes 
      ●         

Xarxa d'equipaments 

sostenibles de 

Barcelona 

      ●         

Xarxa de 

biblioteques 
      ●      ●   

Coneixement d'accés 

lliure (fabricació 

digital - programari 

lliure) 

      ●      ●  ● 

Iniciatives de ciència 

ciutadana per 

conèixer la 

biodiversitat de 

Barcelona 

       ●        

ALTRES TEMÀTIQUES                

Centres de 

coneixement 

(supercomputing 

center, IRTA) 

      ●         

Nivell de 

digitalització en 

organismes, 

administració pública 

              ● 

Treball en xarxa 

comunitari 
    ●           
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4.3. Lent global-ecològica 

Per a la lent global-ecològica es van recollir menys aportacions que en les lents locals. La 

major part d’aportacions tenen a veure amb el canvi climàtic i la contaminació química, 

especialment relacionada amb la generació de residus.  

 

Llegenda de les dimensions 

 
Canvi climàtic 

 
Acidificació dels oceans 

 
Pèrdua de biodiversitat 

 
Contaminació de l’aire 

 
Canvi dels usos del sòl 

 
Destrucció de la capa d’ozó 

 
Contaminació química 

 
Consum i alteració cicle de l’aigua 

 
Ús excessiu fertilitzants  

 

Comportaments i projectes/polítiques que ens situen FORA del dònut 

Comportaments i 

projectes/polítiques 

Dimensions associades 

         

MODEL DE CONSUM          

Consumisme ●         

Cultura de l'usar i llençar ●   ●      

Fast fashion ●   ●      

Obtenció i ús de recursos           

Hàbits de compra       ●   

MODEL ALIMENTARI          

Inaccessibilitat a 

productes km 0 
      ●   

Consumisme alimentari ●         

RESIDUS          

Exportació i gestió de 

residus 
●  ●       

Generació de plàstics 

(d'un sol ús) 
   ●      

Dificultats en la 

reutilització de l'aigua 
        ● 

MODEL DE MOBILITAT          

Impermeabilització del sòl 

per grans infraestructures 

viàries 

  ●      ● 

MODEL ECONÒMIC          

Contaminació del mar    ●  ●    

Emissions de CO2 i altres 

gasos d'efecte hivernacle  
●         

Consum de productes 

que consumeixen terres 

per usos no alimentaris 

● ● ●       



Taller participatiu de retrat comunitari 

INFORME DE RESULTATS | 26 de maig de 2022 

4. APORTACIONS I RESULTATS  

DEL TALLER 

 

 

  
   

  27 
 

Consum de productes 

químics 
   ● ●     

MODEL TURÍSTIC          

Turisme no sostenible       ●   

Turisme de creuers       ●   

URBANISME I HABITATGE          

Construcció de piscines         ● 

DESIGUALTATS SOCIALS          

Absència de justícia 

climàtica 
  ●       

CULTURA CIUTADANA          

Cultura de 

l'individualisme 
●         

ALTRES TEMÀTIQUES          

Emergència climàtica de 

façana, sense accions 

concretes 

●         

 

Comportaments i projectes/polítiques que ens situen DINS del dònut 

Comportaments i 

projectes/polítiques 

Dimensions associades 

         

MODEL DE CONSUM          

Baix consum d'aigua         ● 

MODEL ALIMENTARI          

Productes alimentaris 

sostenibles (km 0 i/o de 

temporada) 

      ●   

Xarxa de mercats, evitar 

agricultura exterior 
 ●        

RESIDUS          

Productes de 2a mà    ●      

Activitats de reparació de 

productes i aparells 
   ●   ●   

Polítiques per afavorir el 

reciclatge i el triatge en 

residus 

   ●      

Roba amiga - residus 

elements tèxtils 
   ●      

MODEL DE MOBILITAT          

Vehicles d’ús privat 

compartits 
●         

MODEL ECONÒMIC          

Compra verda pública ●      ●   

Projectes pilots sobre 

sostenibilitat (referent 

global) 

●         
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URBANISME I HABITATGE          

Ciutat compacta ● ● ●       

Permeabilitat del sòl a la 

ciutat 
  ●      ● 

ALTRES TEMÀTIQUES          

Declaració de 

l'emergència climàtica 
●         

Participació en iniciatives 

internacionals (COP, C40, 

UCLG) 

●         

Nou model de zoo  ●        

 

4.4. Lent global-social 

La lent global-social és la que va rebre menys aportacions en tots els tallers. La major part 

d’aportacions estan relacionades amb les condicions laborals i la justícia global.  

 

Llegenda de les dimensions 

 
Accés a l’aigua 

 
Educació i cultura 

 
Accés a la terra 

 
Pobresa i fam 

 
Condicions laborals 

 
Justícia i pau 

 
Salut  Migracions 

 

Comportaments i projectes/polítiques que ens situen FORA del dònut 

Comportaments i 

projectes/polítiques 

Dimensions associades 

        

MODEL DE CONSUM          

Consumisme   ●      

Fast fashion   ●      

Obsolescència 

programada 
  ●      

MODEL ALIMENTARI          

Consumisme alimentari    ●     

Manca de sobirania 

alimentària 
 ●       

RESIDUS          

Exportació i gestió dels 

residus 
   ●     

MODEL ECONÒMIC          

Consum de productes 

que consumeixen terres 

per usos no alimentaris 

  ●      
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Economia de plataformes 

de missatgeria i altres 

serveis precaritzants 

  ●      

Incentivació a fàbriques 

d'armes 
      ●  

DESIGUALTATS SOCIALS          

Absència de justícia 

climàtica 
      ●  

CULTURA CIUTADANA          

Cultura de 

l'individualisme 
     ●   

ALTRES TEMÀTIQUES          

Guerra jurídica - decisions 

polítiques preses per 

estaments judicials 

      ●  

Mantenir-se en acords 

internacionals perjudicials 

(OTAN, CETA) 

      ●  

 

Comportaments i projectes/polítiques que ens situen DINS del dònut 

Comportaments i 

projectes/polítiques 

Dimensions associades 

        

MODEL ECONÒMIC          

Promoció de l'economia 

social i solidària 
     ●   

IGUALTAT SOCIAL          

Entitats per la justícia 

global 
      ●  

SALUT          

Sistema de salut de 

Barcelona 
   ●     

CULTURA CIUTADANA          

Coneixement d'accés 

lliure (fabricació digital - 

programari lliure) 

    ●    

Educació pública     ●    
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4.5. Aportacions sobre el significat de “prosperar” 

Dònut inicial 

 

La primera dinàmica del taller va convidar a anotar en un panell el significat que per a cada 

participant tenia la paraula “prosperar”. Tot seguit es presenten les aportacions recollides:  

 

 
 

 

Tipus 

aportació 
Significat de PROSPERAR (aportació inicial) 

Ecològic  

• Justícia climàtica  

• Ecologia  

• Aire net  

• Neutralitat i resiliència territorial  

• Verd, molt verd  

Ecològic-

Social  

• Aire net, sòls saludables, aigua bona i gent alegre  

• Persones sanes i satisfetes, en un entorn sa dins dels límits dels 

nostres recursos amb capacitat regenerativa  

• Caminar cap a un model que cuidi a les persones i a la vegada al 

medi ambient  

• Desenvolupar la societat sostenible des de la perspectiva social, 

ambiental i econòmica  

• Equilibri, prengui consciència i responsabilitat de les vessants 

social, ambiental i econòmica  

• Que les persones que hi visquin hi treballin, que sigui verda, amb 

aire net, amb natura per tot arreu, opcions d’oci, educació, comerç 

local, etc.  

• Mirar al futur  

• Aire pur, innovació i serveis socials de qualitat  
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Social  

• La ciutadania ha de prosperar  

• Solucionar el problema de l’habitatge  

• Gent sana i feliç  

• Pau, benestar i justícia social  

• Que tothom hi pugui viure a gust i amb les necessitats cobertes  

• Evolucionar cap a un model de decreixement amb alternatives al 

capitalisme, imperant i iniciatives d’economia social i solidària  

• Integració entre cultures  

• Que totes i tots visquem bé i no fem malbé  

• Benestar i drets socials i individuals per a tothom  

• Prosperar només és possible si els ciutadans aprenem a viure-hi i 

conviure amb la resta d'organismes  

• més humana, menys corporacions, més accions  

• Que sigui una ciutat on tots tinguem cabuda  

• Persones per sobre dels guanys  

• Tenir serveis comunitaris, no tenir soroll i bona comunicació entre 

els ciutadans   

• Evolució social  

• Transformació social i anticapitalista  

• No deixar ningú enrere  

 

Dònut final 

 

La darrera dinàmica del taller (en el marc dels grups) va servir per contrastar l’exercici inicial, 

de manera que cada participant anotés en un full què significava, per a ell/a, el fet de viure 

dins del dònut. Aquest exercici va permetre als participants fer evolucionar la seva idea 

inicial, la qual cosa es pot comprovar pel fet que moltes més aportacions fan referència tan 

als límits ecològics com a la base social. Tot seguit es presenten les aportacions recollides.  

 

Tipus 

aportació 
Significat de PROSPERAR (aportació final) 

Ecològic   - 

Ecològic-

Social  

• Prosperar és:  

o Valorar i aprofitar els recursos  

o Crear entorns sostenibles i saludables  

o Eficiència energètica  

• Barcelona: 

o Ha d’esdevenir una ciutat amb benestar social pels seus 

ciutadans i ciutadanes  

o Ha de ser acollidora de diferents sensibilitats i respectuosa amb 

el medi diferent  

o La justícia social com a motor de futur, no deixar ningú enrere  

• El desenvolupament sostenible ha de ser:  

o Ambiental: energia, consum de matèries primeres i gestió de 

residus  

o Social: inclusió, necessitats bàsiques  

o Econòmic  

• Barcelona: capital mundial de la permacultura  

• Prosperar vol dir:  

o Decreixement  
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o Naturalització  

o Col·lectivització  

o Reducció del consum  

o Producció ultralocal  

o Millorar l’urbanisme centrat en persones  

• Una ciutat pròspera és una ciutat via, amb un teixit comunitari fort, 

amb veïns i veïnes que viuen i treballen en una ciutat pacífica, 

acollidora, sobirana energèticament i alimentària, “biodiversa” i 

connectada amb l’entorn natural, el sòl fèrtil i el cicle de l'aigua  

• Barcelona prosperarà només si respecta el sostre ecològic i la base 

social, en cas contrari, col·lapsarà  

• Prosperitat evolucionarà o millorarà si  

o Socialment hi ha les necessitats bàsiques cobertes, benestar 

social, incrementació de la massa social, i amb aquesta, també 

augmenta el grau de satisfacció  

o Econòmicament milloren les condicions on es desenvolupen les 

activitats econòmiques, i per tant, el seu impacte en la societat  

o Mediambientalment milloren les condicions de l’hàbitat de tots 

plegats i introducció de nous hàbits que permetin millorar la 

relació amb la natura i preservar recursos naturals  

• Barcelona serà pròspera si és autosuficient, justa, equilibrada, 

conscient i responsable amb les persones de qualsevol edat, origen, 

sexe, etc., i  amb el planeta, l’entorn, el medi natural i la biosfera  

• Prosperar és:  

o Benestar per a les persones (treballadores)  

o Cuidar l’entorn (flora, fauna, mar i cel)  

o No malgastar recursos valuosos  

o Mobilitat i cultura sostenibles  

o Conscienciació social  

• Entorn sa, persones sanes, serenes i satisfetes en equilibri amb 

l’entorn, respectant els nostres límits, amb capacitat regenerativa i 

amb esperit solidari  

• Prosperar vol dir viure prou bé en comú i en pau amb la natura i tota 

la gent que hi viu  

• Que totes i tots visquem bé (la base social), sense fer malbé el sostre 

ecològic  

• Una ciutat sostenible, segura, verda, accessible, diversa, inclusiva, 

neta, solidària i justa  

• Tenir cura de les generacions futures  

• Aconseguir el benestar (emocional, social, ambiental, econòmic…) 

del conjunt de les persones que viuen a la ciutat  

Social  

• Pau mental, qualitat de vida, alegria, comunitat, igualtat, educació i 

ordre  

• Créixer en una ciutat amb menys desigualtat i més sostenibilitat  

• Per a què Barcelona prosperi, els barcelonins i barcelonines han 

d’estar contents i la decisió ha de ser basada en el benestar de 

tothom  

• Que els barcelonins es vulguin quedar a Barcelona  

• Construir una societat en comunitat que respecti i estimi els éssers 

vius que hi viuen  
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• Menys desigualtats  

• Com cal camp, però a la ciutat: aire pur, equilibri entre vida 

professional i personal, amb les possibilitats d’una gran ciutat oberta 

al món (oferta cultural, intercanvis personals, etc.)  

• Innovació, salut i sostenibilitat  

• Dormir tranquil·la cada nit  

• Prosperar significa per a mi poder tenir un habitatge digne, en un 

entorn saludable i els serveis que es corresponen a una vida digna 

amb serveis propers (CAP, botigues, parcs, biblioteques, etc.). 

Evidentment, amb uns ingressos econòmics suficients, sense referir-

se a grans ingressos, sinó que permetin tenir accés a les qüestions 

bàsiques  

• Barcelona té un problema important respecte a l'assequibilitat de 

l'habitatge. Malgrat les polítiques d'habitatge no depenen només 

dels ens locals, la ciutat ha de seguir avançant junt amb els altres 

nivells de governança  
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4.6. Resum i integració de les aportacions 

Aquest darrer apartat inclou, en primer lloc, un recompte del nombre d’aportacions 

originals fetes en els quatre grups (sense integrar les similars) segons diversos criteris: les 

temàtiques assignades, les lents assignades (tenint en compte que una mateixa aportació 

es pot assignar a més d’una lent) i si es consideren que ens situen fora o dins del dònut. 

 

 

Temàtica  LE LS GE GS Total 

Model de consum 

Fora 10 2 11 7 30 

Dins 1 1 2 0 4 

Total 11 3 13 7 34 

Model alimentari 

Fora 14 8 5 2 29 

Dins 10 7 3 0 20 

Total 24 15 8 2 49 

Residus 

Fora 12 1 9 3 25 

Dins 4 1 5 0 10 

Total 16 2 14 3 35 

Model de mobilitat 

Fora 14 16 1 0 31 

Dins 13 15 1 0 29 

Total 27 31 2 0 60 

Model econòmic 

Fora 7 5 3 3 18 

Dins 3 12 2 2 19 

Total 10 17 5 5 37 

Model turístic 

Fora 8 4 4 0 16 

Dins 0 0 0 0 0 

Total 8 4 4 0 16 

Model energètic 

Fora 4 0 0 0 4 

Dins 2 3 0 0 5 

Total 6 3 0 0 9 

Urbanisme i habitatge 

Fora 6 5 1 0 12 

Dins 22 13 2 0 37 

Total 28 18 3 0 49 

Desigualtats socials 

Fora 0 7 1 1 9 

Dins 0 6 0 1 7 

Total 0 13 1 2 16 

Salut 

Fora 0 1 0 0 1 

Dins 0 2 0 1 3 

Total 0 3 0 1 4 

Cultura ciutadana 

Fora 1 8 1 2 12 

Dins 9 18 0 2 29 

Total 10 26 1 4 41 

Altres temàtiques 

Fora 5 4 1 1 11 

Dins 1 5 3 0 9 

Total 6 9 4 1 20 
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Aquest recompte permet observar quines temàtiques són les que generen més interès i/o 

preocupació entre els participants. Així, observem que el model de mobilitat, el model 

alimentari, l’urbanisme i l’habitatge, i la cultura ciutadana són (per aquest ordre) les quatre 

temàtiques que han rebut més aportacions.  

 

Des de la perspectiva de les lents, les locals reben més aportacions, amb la local-ecològica 

en primer lloc (146 aportacions en total) i la local-social en segon lloc (144 aportacions). 

Les lents globals reben menys aportacions: la global-ecològica té 55 aportacions i la global-

social té 25 aportacions.  

 

El nombre d’aportacions que els participants consideren que ens situen fora del dònut (135) 

són similars a les que ens situen a dins (130). Ara bé, les aportacions que ens situen fora es 

refereixen, sobretot, a la lent local-ecològica, mentre que les aportacions que ens situen a 

dins es refereixen, sobretot, a la lent local-social. 

 

Una segona perspectiva per fer recompte de les aportacions rebudes és la de les 

dimensions de cadascuna de les quatre lents que estructuren la metodologia del retrat 

comunitari de ciutat. Tot seguit es mostren aquests recomptes per mitjà de quatre 

gràfiques. 
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En la lent local-ecològica, les dimensions amb més aportacions són matèries primeres, 

aprovisionament d’aliments i millorar la qualitat de l’aire. 

 

 
 

En la lent local-social, les dimensions amb més aportacions són mobilitat, feina i ingressos, 

i equitat social. 
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En la lent global-ecològica, les dimensions amb més aportacions són canvi climàtic, 

contaminació química i contaminació de l’aire. 

 

 

 
 

Finalment, en la lent global-social, les dimensions amb més aportacions són condicions 

laborals i salut. 
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5. CONCLUSIONS DEL TALLER 

La sessió va comptar amb 38 participants, representant a 29 entitats diferents. Les principals 

conclusions obtingudes són: 

 

• El taller va servir per donar a conèixer al col·lectiu d’entitats signants del Compromís 

Ciutadà per la Sostenibilitat i a altres agents interessats l’enfocament de l’economia del 

dònut i el procés participatiu iniciat a Barcelona per fer un retrat de la ciutat.  

• Va assistir una representació força diversa d’agents, membres de la Xarxa Barcelona + 

Sostenible, tot i que per formar part d’aquesta xarxa tots tenen en comú un elevat nivell 

de conscienciació i implicació en iniciatives de sostenibilitat. 

• Les dinàmiques van permetre experimentar amb la proposta de l’economia del dònut, 

de manera que les persones participants van fer aportacions en les quatre lents i també 

dins i fora dels límits del dònut. El treball en grups va facilitar encara més aquest 

coneixement, que s’expressa en les aportacions finals sobre el concepte de “prosperar”. 

• Els exercicis en grups paral·lels van obtenir resultats compartits, la qual cosa ha permès 

identificar aspectes clau a tenir en compte, com comportaments, projectes i polítiques 

que situen a Barcelona dins o fora del dònut. 

• Les temàtiques que van generar més interès i/o preocupació entre els participants 

(atenent al nombre d’aportacions efectuades) van ser (per aquest ordre) el model de 

mobilitat, el model alimentari, l’urbanisme i l’habitatge, i la cultura ciutadana. 

• Des de la perspectiva de les lents, les locals van rebre més aportacions, amb la local-

ecològica en primer lloc (146 aportacions en total) i la local-social en segon lloc (144 

aportacions). Les lents globals van rebre menys aportacions: la global-ecològica té 55 

aportacions i la global-social té 25 aportacions. 

• El nombre d’aportacions que els participants van considerar que ens situen fora del 

dònut (135) van ser similars a les que ens situen a dins (130). Ara bé, les aportacions 

que ens situen fora es refereixen, sobretot, a la lent local-ecològica, mentre que les 

aportacions que ens situen a dins es refereixen, sobretot, a la lent local-social. 

• Els comportaments, projectes i polítiques més esmentats que situen a Barcelona dins 

del dònut van ser l’afavoriment de la mobilitat sostenible, l’assistència social, els horts 

urbans i comunitaris, i la promoció d’una alimentació sostenible. 

• Per contra, els comportaments, projectes i polítiques més esmentats que situen a 

Barcelona fora del dònut van ser la dificultat per accedir a productes km 0, el 

consumisme, la gestió dels residus, la dificultat per accedir a un habitatge digne i la 

manca d’alternatives sostenibles de transport. 

• Aquesta sessió marca un primer moment per tractar l’economia del dònut, però serà 

pertinent fer més trobades per aprofundir en els debats i per recollir propostes per 

encaminar els projectes i polítiques municipals cap a la zona segura i justa del dònut. 
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6. AVALUACIÓ DEL TALLER PELS PARTICIPANTS 

Amb posterioritat a la sessió, es va fer arribar a les persones participants un formulari 

d’avaluació de diversos aspectes logístics i metodològics del taller. El formulari va rebre 10 

respostes, que representen una mica més del 25% de participants totals.  

 

El primer bloc de valoracions tenia a veure amb els objectius del taller, en el que van 

coincidir valoracions positives respecte l’assoliment dels objectius plantejats, l’adaptació a 

les necessitats pròpies de cada participant, i l’aclariment de dubtes i qüestions, si bé 3 de 

les 10 persones que van respondre consideraven que alguns dubtes i qüestions només 

havien quedat resolts “a mitges”.  

 

 

En un altre bloc de preguntes es demanava la valoració d’aspectes com l’horari, la durada i 

el format de l’activitat, així com sobre el tema tractat. Per tots aquests aspectes, el taller ha 

rebut una valoració positiva, especialment pel que fa a l’interès del tema, l’adequació de 

l’espai (escola Pere Vila) i la gestió i coordinació de l’activitat. L’únic aspecte en el que 

algunes persones han fet una valoració més tèbia ha estat l’horari de l’activitat.   
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Pel que fa als resultats obtinguts de la trobada, la valoració general també és força positiva, 

i només una persona considera que la sessió no  ha satisfet les seves expectatives. 

 

Pel que fa a la valoració de les dinàmiques de la sessió, en general totes elles han obtingut 

una valoració molt positiva. La mitjana de totes les valoracions, en un barem de l’1 al 4, ha 

estat d’un 3,7, que es considera una molt bona valoració. Les dinàmiques més ben 

valorades han estat la de benvinguda i presentació, i la dinàmica en grups, mentre la que 

ha tingut una menor valoració ha estat la de la posada en comú al final de la sessió, ja que 

no es va poder fer una lectura compartida de l’exercici final. En conjunt, però, la major part 

dels participants que han respòs el formulari han fet una valoració molt positiva de la sessió.  

 

 

Entre les propostes de millora, alguns participants van trobar a faltar un espai final per 

compartir les conclusions, i també un debat sobre la pròpia eina del dònut.  

 

Finalment, pel que fa a propostes de temàtiques a tractar en futures sessions, es van recollir 

les següents aportacions:  

 

• Impulsar mesures polítiques regulatòries per posar en marxa aquesta economia del 

dònut i presentar-les a les entitats per demanar suport. 
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• Abordar amb xifres la fiscalitat injusta, el paper dels fons voltors i les corporacions al 

control social del consum i la producció. 

• Mostrar i difondre el fals concepte de “Benestar” lligat a l'economia de “mercat” per 

poder debatre amb dades si és el “mercat” qui regula, o si són els CEO de les empreses" 

• "La fabricació d'armes com un negoci rendible. 

• Els tractats de lliure comerç, com el CETA. 

• La manipulació mediàtica lligada a les pautes publicitàries de les empreses". 

• M'agradaria que aquesta feina col·laborativa s'estengués més a la ciutadania en 

general. Com més persones hi estiguem involucrades millor. Em sembla essencial. Ah, 

i gràcies per haver-ho començat :). 

• Crec que aquesta activitat abasta prou temes i que si es volen tractar en profunditat 

tenim feina per mesos i anys. 

• L'edificació, la rehabilitació del parc edificat i la regeneració urbana s’haurien 

d'incorporar al retrat de Ciutat comunitari del City Dònut de Barcelona perquè son 

estructures de la zona habitable que engloben l'habitatge i l'eficiència energètica i 

vectors de prosperitat de la Ciutat.  
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ANNEX 1. IMATGES DELS PANELLS RESULTANTS DELS GRUPS 

Grup verd 
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Grup vermell 
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Grup blau 
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Grup groc 

 


