
És possible fer una transició cap a
un món habitable per a tothom?

És possible un món més
equilibrat, pacífic i sostenible?
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La teva implicació és clau!

Tallers de Transició

Contacta amb nosaltres: 
info@barcelonaconsensus.com . Tfn.: 937 066 674



El paper de la societat civil pot ser clau per
canviar el rumb de la història assumint la
responsabilitat de la transformació social. 

Si vols implicar-te en un projecte innovador.
Si el grup, moviment, colla al qual pertanys vol
responsabilitzar-se en el canvi social que desitgem

.
Si vols comprometreʼt a fer una Transició. .
Si voleu rebre un taller, que us ajudi a fer un Pla de
Transició compartit, amb incidència social

.
ET DONEM SUPORT!  

POTS COMPTAR  AMB NOSALTRES!!

Us oferim tallers de 6 hores, dirigits a grups interessats 

Ajudar a fer efectives idees i propostes de
canvi social, tot passant de la indignació a
l'acció
Promoure la formulació i realització de
Plans de Transició propis 
Fomentar la creació dʼuna Xarxa de 
Cercles de Transició 

.

.
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Qui som? 
El Consens de Barcelona és un projecte que, des de lʼany 2008,
ha reunit persones de tot el món per fer i consensuar propostes
per promoure una transformació del model econòmic, polític i
social imperant, és a dir, propostes per fer possibles altres mons
desitjables, tot suggerint accions concretes de transformació
social. 

El 3 de maig del 2011, a Barcelona, en una trobada amb
participants de tots els continents, es va aprovar la Declaració
del Consens de Barcelona 1.0: Compromís per un món
habitable per a tothom. 

Aquesta declaració esdevé, a partir dʼaquell instant, la invitació
a un nou contracte ètic, social, polític i econòmic que proposa
tres accions dʼemergència i set transicions per assolir un món
més equilibrat, pacífic i sostenible

El Consens de Barcelona està impulsat i liderat
per Nova - Innovació Social que, amb aquest
projecte culmina el procés de 30 anys d'indagació
d'alternatives socials i de metodologies
participatives, interculturals i noviolentes,
adequades per a afavorir la innovació social
transformadora.


