
CREADOR D'EXPERIÈNCIES

A la dinàmica “Creador d’iniciatives” es va canviar de grups i, amb les conclusions extretes de la dinàmica “l’intercanviador d’experiències”, es van intentar crear i
triar  noves propostes d'experiències que contemplessin el criteris identificats prèviament amb l’objectiu d’empoderar a la població cap a l’acció  amb el següent
resultat:

Espai Grup Noves propostes d'experiències

1

1

Realitzar activitats a la natura: teatre ambiental, 
ecodansa, tallers vivencials… treballant els sentits. 
L’home és natura. Realitzar activitats a la natura: teatre ambiental, 

ecodansa, tallers vivencials… treballant els sentits. 
L’home és natura.

Fer un portal d’intercanvi d’experiències.

Convertir espais urbans  abandonats i cèntrics en 
horts per fer evident l’origen del què mengem i la 
nostra relació amb la terra.

2

Fer que la SCEA es converteixi en dinamitzadora 
d’entitats del seu territori. Fer que la SCEA es converteixi en dinamitzadora 

d’entitats del seu territori. Cercar a les persones  que poden  liderar aquest 
procés i que orientin objectius temàtics

3

Fer un portal d’intercanvi d’experiències.

Fer un portal d’intercanvi d’experiències.Intercanviar telèfons i poder-se conèixer com a 
persones. Fer una comunitat d’aprenentatge. Anar a 
fer una cervesa.

2

Trobar espais, estratègies i eines per arribar als grups d’adults.

Crear estratègies de comunicació orientades a
millorar l’empoderament de la gent per liderar

iniciatives.

Treballar amb entitats de grups d’adults. 

Crear xarxa d’actors locals dinamitzada per entitats d’EA del territori.

Conscienciació col·lectiva d’apropiació de l’entorn proper.

Plataforma virtual adreçada a famílies, amb transferència de  coneixements i experiències d’igual a igual.

Consell familiar participatiu local.

Plantejar situacions positives de formació per l’empoderament de la gent per liderar iniciatives.

Crear estratègies de comunicació orientades a millorar l’empoderament de la gent per liderar iniciatives.
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Espai Grup Noves propostes d'experiències

3

1
Parcs urbans, productius i horts comunitaris a la ciutat, amb aula d’agricultura. Parcs urbans, productius i horts comunitaris a la

ciutat, amb aula d’agricultura.Cultiu  autònom de bolets  com a experiència d’autoaprenentatge.

2

Horts i jardins participatius.
Educatius amb la participació de consumidors i productors (pagesia). Banc de temps. Recursos humans, materials i de

coneixements. 
De veí a veí. Barcelona actua

Banc de temps. Recursos humans, materials i de coneixements. 
De veí a veí. Barcelona actua

3

 Donar a conèixer l’opció d’autoproducció energètica. 
Som energia Autogestió i consum. Posar en valor el cicle de vida

dels recursos. 
El dijous a taula

Autogestió i consum. Posar en valor el cicle de vida dels recursos. 
El dijous a taula

4 Alimentació. Reforçar el vincle entre les persones i l’entorn.

4

1 Compromís de diferents sectors socials per fer diferents actuacions de cara a la reducció de l'ús 
d'hidrocarburs. Promoure la creació d'un hort urbà comunitari com 

a experiència d'integració social dels col·lectius 
veïnals tradicionals del barri i un grup de famílies 
desnonades i ubicades a un bloc buit. Convertir una 
àrea degradada en un hort urbà comunitari

2
Promoure la creació d'un hort urbà comunitari com a experiència d'integració social dels col·lectius veïnals

tradicionals del barri i un grup de famílies desnonades i ubicades a un bloc buit. Convertir una àrea
degradada en un hort urbà comunitari

3 Interpretació d'un espai a traves de les emocions per tal d'establir un vincle afectiu i descobrir la seva 
riquesa
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