TRANSITION TOWNS
“La millor manera de preveure el teu futur...és crear-lo”
Els pobles, barris, comunitats o ciutats en transició, transition towns, és un moviment
internacional de persones que, davant de la previsible fi del petroli i l’amenaça del
canvi climàtic, han començat a organitzar-se en els seus municipis per fer-hi front i ser
autosuficients. El concepte va sorgir de Louise Rooney, un estudiant de permacultura,
que l’ha posat en pràctica al seu poble, Totnes (Anglaterra).
Des de llavors, el moviment s’ha estès per tot el món. Al 2008 eren ja 100 comunitats
en transició des de Nova Zelanda fins a Xile, totes aquestes iniciatives estan adreçades
a desenvolupar una economia baixa en carboni i amb menys dependència del petroli.
La transició és l'evolució de la nostra societat des d'un present que depèn dels
combustibles fòssils, el consum desaforat, la destrucció del planeta i les desigualtats
entre els pobles, a una altra realitat desitjable basada en la relocalització de la
producció, l'ús de l'energia i dels béns que es poden obtenir de manera sostenible del
nostre planeta, la preeminència de la col·lectivitat, la recuperació de les habilitats per a
la vida i l'harmonia amb la resta de la natura. Un dels ingredients claus d’aquest
moviment és la resiliència. Aquest concepte es refereix a la capacitat d’un sistema,
comunitat o persona de fer front a canvis importants en la realitat que els envolta. En
un sistema “en transició” la resiliència individual i comunitari és un pas imprescindible
per produir canvis substancials en els models de vida.
El moviment de transició és l'esforç col·lectiu de més persones cada dia, que opten
per organitzar-se per fer front al desafiament del "zenit del petroli" i el canvi climàtic,
desenvolupant iniciatives en les seves comunitats ( barris, pobles, veïnat, ciutats,
illes...) que augmentin la capacitat de supervivència i benestar en la perspectiva dels
importants canvis que viurem en els pròxims anys com a conseqüència de la decreixent
disponibilitat dels recursos energètics fòssils i l'alteració del clima.
Per més informació:
http://barcelonaentransicio.webs.com/
http://www.transitionnetwork.org/

