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1. 
Introducció  

La XES aposta per impulsar la transició ecosocial a través de diverses eines, com ara la 
construcció participativa d’escenaris de futur. Aquesta és la raó d’aquesta guia. 

A escala general, podem dir que hi ha moltes opcions metodològiques per a un procés 
participatiu de construcció d’escenaris. Aquest document no vol ser una guia teòrica, 
sinó una guia pràctica per a persones que vulguin exercir el rol de facilitació per aplicar 
aquesta eina en els seus contextos. Per a qualsevol dels camins que prenem per 
construir escenaris, el fet de comptar amb un grup tan divers com sigui possible serà 
una garantia que el procés serà enriquidor, especialment en dues direccions. D’una 
banda, pel diàleg de sabers que es plasma en el resultat tangible (els relats de futur). 
De l’altra, per les sinergies que es produeixen entre actors socials o persones d’un 
mateix context que poden impulsar els futurs desitjats i evitar els no desitjats des del 
treball conjunt en el present. 

Una de les aproximacions metodològiques més habituals i amb més trajectòria és la 
que es basa en una matriu 2x2 (o eixos) i una pregunta clau que orienta el procés. En 
processos on hi ha prou temps i s’aposta per una participació en totes les fases, aquests 
eixos es trien a partir d’impulsors de canvi, tal com es detalla a l’apartat 3.1 de la 
Guia. En altres processos, es pot partir d’eixos ja elegits prèviament (en treball de 
gabinet, d’anàlisi d’aquest context i de l’objectiu dels escenaris, la transició ecosocial 
en aquest cas) i fins i tot relats sintètics de futur que puguin servir de base per al 
diàleg, tal com s’explica a l’apartat 3.2.  

De vegades pot ser interessant utilitzar una altra metodologia més oberta, que no 
compta amb eixos que delimiten els escenaris o aclareixen momentàniament la 
incertesa, sinó que conviden a somiar conjuntament en un escenari desitjat. Amb 
aquesta finalitat, a l’apartat 3.2 d’aquesta Guia s’explica breument la metodologia de 
Tres Horitzons. Ens sembla especialment important fer aquesta tasca de pensar en 
escenaris plausibles i desitjables basats en el realisme ecològic, perquè necessitem 
aquestes alternatives al nostre imaginari social, que està poblat d’històries 
catastrofistes. 

En qualsevol dels casos, és fonamental tenir en compte el context en què ens trobem. 
Per això, hem de començar posant damunt la taula les previsions científiques per a les 
properes dècades, basades, per un cantó, en les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
ja produïdes, i, per l’altre, en l’esgotament dels combustibles fòssils i dels minerals 
clau per a la tecnologia que permet produir energia mitjançant altres fonts, així com 
en la quantitat i el tipus d’energia que aquestes poden subministrar. 
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2. 
Coses altament probables el 2030-20501 
Com a part del realisme ecològic necessari per construir escenaris de futur en el marc 
de la multicrisi i/o crisi ecosocial que estem vivint, cal tenir en compte allò que és 
altament probable que passi en el període 2030-2050, tenint en compte la millor 
informació científica disponible. És un punt de partida que ens dona el tauler de joc 
per a un exercici de creativitat col·lectiva, com és la construcció d’escenaris, i per 
tant ens ajuda a fer que el resultat sigui consistent i creïble. 

Tot seguit anomenem els principals impactes derivats del canvi climàtic: 

§ Augment del risc d’incendis forestals. 

§ Sequera i altres esdeveniments climàtics extrems (onades de calor, onades de 
fred, alertes de pluges i inundacions especialment a la zona mediterrània, la 
cornisa cantàbrica i les Canàries, etc.). 

§ Pèrdua de la fertilitat dels sòls i augment de la desertització. Risc de 
sobreexplotació dels recursos pròxims a les ciutats. 

§ Fortes migracions de població davant la dificultat de viure als seus territoris pels 
canvis en aquests (augment del nivell del mar, esdeveniments climàtics extrems, 
pèrdua de sòls, etc.). 

§ Augment de malalties lligades a la contaminació i als efectes del canvi climàtic. 
Augment de les espècies invasores, entre aquestes, de mosquits que porten 
malalties (com el dengue). 

§ A les zones costaneres de la península Ibèrica, pujada del nivell del mar. Als 
Pirineus, pèrdua de glaceres. 

A causa de l’esgotament dels combustibles fòssils i de l’alt impacte que té el seu 
ús, juntament amb l’esgotament de minerals clau per a la tecnologia que permet 
produir energia mitjançant altres fonts, així com de la quantitat i el tipus d’energia 
que poden subministrar, ens enfrontem a: 

§ Baixa disponibilitat d’energia per al consum diari. 

§ Possibles dificultats en el transport de persones, béns i informació a llargues 
distàncies. Possibles dificultats en la disposició de tecnologia, ús de tecnologies 
més senzilles basades en energies i materials renovables. 

 
1 Fonts consultades per a l’elaboració d’aquest apartat: Proyecto Horizontes ecosociales de Solidaridad 
Internacional Andalucía, Informes IPCC i notícies relacionades. 
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§ Possibles dificultats d’abastament (per exemple, d’aliments i aigua). 

Una cosa general a tenir en compte és que no a tothom l’afectarà de la mateixa 
manera, perquè hi ha diferents graus de vulnerabilitat social, tant a l’Estat espanyol 
com al món. Per això, és important pensar en el risc que augmentin les desigualtats 
socials, així com en l’oportunitat de construir una societat més justa, més equitativa, 
més participativa, etc. davant aquest gran desafiament compartit per tota la 
humanitat. 

De fet, algunes oportunitats que podem tenir en compte són: 

§ L’augment de la consciència ambiental. 

§ La possibilitat de construir comunitat i viure de manera més cohesionada en 
diversitat. 

§ Els aprenentatges davant d’aquest nou context i l’enfortiment de capacitats 
com la de reparació. 

Perquè el futur sigui digne per a totes les persones, necessitem reduir les emissions 
GEH (entre un 40-55%) en els propers anys, perquè hi ha diferents escenaris de futur 
possibles, en què allò que fem les persones determinarà que el futur sigui més o 
menys vivible. Per això, estan fixats per al 2030 els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible com a metes de tot el planeta i tot el que puguem fer a escala local, 
regional, etc., ajudarà a aconseguir-los.  
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3. 
Metodologies de construcció participada d’escenaris 
futurs: Quin és el futur de Catalunya el 2040 en relació amb la 
crisi i la transició ecosocial? 
Com ja anticipàvem a la introducció, en aquesta guia es recullen dues versions senzilles 
de metodologies participatives de construcció d’escenaris de futur: 

/ Escenaris de futur amb eixos 

/ Escenari desitjable: 3 Horitzons 

3.1. Escenaris de futur i narratives de transició ecosocial a partir 
d’eixos 

Els escenaris són futurs rellevants, possibles, plausibles i internament consistents, que 
es poden utilitzar per explorar diferents alternatives de desenvolupament. No són 
prediccions de futur ni prolongacions de les dinàmiques actuals2. Responen a una 
pregunta clau que ens orienta. En aquest cas: Quin és el futur de Catalunya el 2040 en 
relació amb la crisi i la transició ecosocial? 

Habitualment podem conceptualitzar un taller d’escenaris en dues parts: una primera 
és la construcció de futurs i una segona, l’elaboració de propostes (accions o 
estratègies) per anar cap allò desitjable i evitar allò no desitjable d’aquests futurs. 

Fase 1: Construcció d’escenaris de futur 

Aquest tipus de metodologia dʼescenaris a partir dʼeixos es basa en la plausibilitat, 
entesa com la possibilitat amb diferents graus de probabilitat. És a dir, s’exploren 
quatre alternatives diferents, de manera que, encara que pensem que un escenari és 
més probable que un altre, tots serveixen per a la reflexió i la resiliència si s’ha triat 
l’eix tenint en compte criteris de rellevància i d’incertesa. Encara que tinguin un grau 
de probabilitat diferent. 

 
2 Agència Europea del Medi Ambient, Looking back on looking forward: a review of evaluative scenario literature, 
Technical Report 3/2009, 2009; S. Milne, Scenarios and personas: towards a methodology or portraying the 
carbon intensity of UK lifestyles to 2030, RESOLVE Working Paper 06-09, 2009; P. Nicol, Scenario planning as an 
organisational change agent, Graduate School of Business, Curtin University of Technology, 2005. 
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Per a aquesta construcció es poden fer servir diverses tècniques (basades en el diàleg, 
escriure, dibuixar, teatralitzar, etc.). Amb la informació i el coneixement actuals que 
tenen les diferents persones que hi participen es descriuen diferents futurs que 
permeten reflexionar i prendre decisions des de perspectives diferents de la 
quotidianitat.  

La metodologia emprada habitualment es basa en una matriu de quatre quadrants on 
cadascun constitueix un futur per explorar (Wilkinson, 1995). Els dos eixos de la matriu 
(X, Y) són els impulsors de canvi, que constitueixen aquells factors que tenen el 
potencial d’influir en el territori dins de l’horitzó temporal. Cada quadrant definit pels 
eixos constitueix l’escenari de futur. Els eixos ens ubiquen en una cruïlla de camins, 
ens fan pensar col·lectivament i creativament: què estaríem vivint si passa X i Y 
(referint-nos als eixos en concret)? La resposta a aquesta pregunta, en què es descriu 
com és aquest futur i com s’hi ha arribat, constitueix la narrativa de futur per a cada 
escenari. 

Posem un exemple per il·lustrar-ho: tenim dos impulsors de canvi, Lògica del bé comú 
i interessos populars i Continuïtat institucional, que constitueixen els eixos X i Y, 
respectivament. L’escenari que es genera de la cruïlla d’aquests dos eixos és el Green 
New Deal Transformador (vegeu apartat 3.2). La pregunta que ens faríem és: què 
estaríem vivint en un escenari futur on hi ha una continuïtat institucional i predomina 
la lògica del bé comú i els interessos populars? 

Quan hi ha temps per construir els eixos de forma participativa, es dialoga sobre els 
impulsors de canvi més rellevants i incerts3 (i de vegades s’afegeix que hi hagi un grau 
d’influència diferent per part dels qui participen en la construcció d’escenaris). Els 
tipus o categories d’impulsors de canvi més habituals són:   

• Demogràfics. Alguns exemples són: distribució de la piràmide poblacional, 
migracions nacionals, distribució de la població en termes rural/urbà, etc.) 

• Cientificotecnològics. Alguns exemples són: innovació i desenvolupament 
tecnològic, grau de dependència tecnològica, inversió en tecnologia, etc.) 

• Econòmics. Alguns exemples són: Influència de les polítiques internacionals, 
regionalització-globalització econòmica, ocupació, etc.) 

• Ambientals. Alguns exemples són: disponibilitat de recursos naturals, canvi en 
els usos del sòl, canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat, etc.) 

• Psicosocials. Alguns exemples d’aquests impulsors són: consciència ecològica, 
cultura de la participació, etc.). 

 
3 Els impulsors de canvi són les principals forces subjacents a les tendències i són aquells factors que tenen el 
potencial d’influir en l’objecte d’estudi en l’horitzó temporal. 



 

9 Guia pràctica per a la construcció participativa d’escenaris de futur per a la transició ecosocial 

 

Per a la construcció de les narratives de futur, suggerim començar-les en l’any 
futur projectat (per exemple, 2040)4. Es comença fent una descripció de la vida 
futura a l’any 2040 (utilitzant temps verbals presents per emfasitzar la força del 
relat i traslladar-nos a aquest futur) i es narra la seqüència històrica de com s’ha 
arribat fins aquesta vida el 2040 des de l’any de partida (el del present, en el 
moment de publicar aquesta guia és el 2023). La descripció de la narrativa 
s’articula al voltant d’alguns temes o dimensions clau que ajuden a aterrar la 
reflexió en àmbits concrets. En el nostre cas, aquests temes seran: Alimentació, 
Energia, Ocupació i Teixit comunitari. 

Una variació de la construcció d’escenaris de futur consisteix a partir d’uns eixos ja 
elegits (en gabinet es trien els impulsors de canvi) i unes narratives breus ja elaborades 
que serveixin de punt de partida per a la conversa. Podeu adaptar-vos localment; partir 
d’aquestes narratives estalvia temps i esforç i ens enfoca en els objectius de reflexió, 
de construcció de propostes i de pas a l’acció. 

A l’apartat 3.2 es recullen uns escenaris i unes narratives ja elaborades, en les quals 
s’ha utilitzat el 2040 com a any projectat. Aquestes narratives estan construïdes a 
escala estatal (cosa que no implica que es visualitzi Catalunya dins de l’Estat espanyol 
el 2040, sinó que és una referència que a cada grup es pot aplicar de la manera que es 
consideri a escala de Catalunya). 

Cada escenari es treballa en un grup petit, de manera que el grup total de participants 
es divideix en quatre subgrups. Hem de construir una història que comença relatant 
com és la vida el 2040 a Catalunya dins aquest escenari i com hem arribat des del 2022 
a la narrativa que es descriu (es poden utilitzar fites intermèdies, a decidir durant 
l’elaboració de la història). Les històries són fonamentalment qualitatives; allò que 
importa és la lògica que es dona dins de l’escenari, la relació entre factors 
desencadenants d’unes situacions i d’altres. De vegades als relats apareixen 
percentatges o quantitats, tractant d’il·lustrar la magnitud dels canvis. Tot i així, 
aquesta proposta és sobretot qualitativa, ja que per fer escenaris basats en la 
modelització quantitativa es requereixen altres tècniques que excedeixen l’objectiu 
d’aquesta guia. 

 

Fase 2: Construcció de propostes 

A la segona part del taller, per a la construcció de propostes sovint fem servir la tècnica 
de backcasting. D’una manera senzilla podem explicar que enraonarem sobre els 

 
4 Per a una escala geogràfica com Catalunya, escollirem un període d’uns 20-30 anys, per a escenaris més locals, 
podem fer servir un interval de temps menor (dues o tres legislatures, per exemple). 
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aspectes desitjables i no desitjables dels diferents escenaris i pensarem conjuntament 
en accions i estratègies que ens ajudin a avançar cap allò desitjable mentre evitem 
allò no desitjable. Per a això, suggerim dividir-nos en quatre grups, en funció dels 
temes o dimensions clau. En el nostre cas són Alimentació, Energia, Ocupació i Teixit 
comunitari. 

Es generen una sèrie d’idees per arribar des del present cap allò desitjable del futur i 
tenir en compte allò no desitjable amb l’objectiu d’evitar-ho. Aquestes propostes es 
van agrupant com a part d’estratègies que inclouen diferents mesures o matisos. La 
idea és treballar amb notes autoadhesives que permeten l’agrupació. 

Ens podem imaginar visualment un esquema així: 

Alimentació 

Aspectes presents amb els 
quals podem connectar 
aquestes propostes (es 

podria dir que són llavors de 
futur5) 

Propostes en notes 
autoadhesives que 

van configurant 
estratègies 

Aspectes de futur 
(marcats com a 
desitjables, no 

desitjables o mixtos) 

§ Aspecte present 1 

§ Aspecte present 2 

§ Aspecte present 3 

 § Aspecte futur 1 

§ Aspecte futur 2 

§ Aspecte futur 3 

… 

A l’Annex s’inclouen unes fitxes de facilitació amb els passos a fer per al 
desenvolupament de la metodologia. 

3.2 Narratives abreviades per construir escenaris basats en eixos 

Una de les formes de generar escenaris de futur d’una manera participada és partir 
dʼescenaris ja construïts per a una escala concreta i preguntar-nos per aquests mateixos 
escenaris en un altre context (a una altra escala o desenvolupant més els escenaris 
respecte a certs temes específics que puguin interessar per a un territori o una 
organització). 

 
5 Llavors de futur és una idea inspirada en el projecte Seeds for Good Anthropocenes, 
https://goodanthropocenes.net/ 

Nota 
1 

Nota 
4 

Nota 
3 

Nota 
2 

Nota 
5 
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En aquest sentit, aportem a continuació quatre històries de futur elaborades a partir 
de la cruïlla de dos impulsors de canvi importants i incerts per a la transició ecosocial: 
un factor sociopolític com és el funcionament de les institucions (continuïtat o 
discontinuïtat institucional)6 i un factor econòmic com és la lògica o els interessos que 
prevalen en el model econòmic (primacia de la lògica de mercat i els interessos 
oligàrquics o primacia de la lògica del bé comú i els interessos populars). 

 

De l’encreuament d’aquests dos factors, emergeixen quatre històries que hem 
construït per donar peu a imaginar futurs plausibles (amb diferent grau de probabilitat) 
però prou rellevants per tenir-los en compte. Ens sembla especialment important 
enfocar-nos als escenaris de Green New Deal Transformador i Decreixement, així com 
en les combinacions que de tots dos poden sorgir, perquè creiem que necessitem 
imaginaris esperançadors i realistes alhora, que continguin futurs que desitgem viure 
des de la consciència de la situació ecològica en què estem. Aquest repertori de 

 
6 Es pot entendre també com a conflictivitat social i continuïtat o ruptura institucional. 

Green New Deal 
Creixement Verd

Green New Deal 
Transformador

Ecofeixisme Decreixement

primacia  
de la lògica 
del bé comú 
i interessos populars 

Discontinuïtat 
institucional 

Primacia de la lògica, 
de mercat 

i interessos oligàrquics 

Continuïtat 
institucional 
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possibilitats il·lusionadores pot servir com a bateria de respostes individuals, 
col·lectives i socials7. 

Tot seguit descrivim els quatre escenaris8:   

 
“Viure millor amb menys” era l’eslògan amb què els moviments ecologistes van 
començar a socialitzar un nou imaginari durant els inicis del nou mil·lenni. Idees i 
pràctiques associades inicialment a la contracultura van guanyar una enorme 
popularitat, en un primer moment entre els nous moviments juvenils per la justícia 
ambiental i climàtica, per democratitzar-se després amb la proliferació de dinàmiques 
d’ajuda mútua per fer front a les recurrents crisis socioeconòmiques i l’augment de les 
catàstrofes naturals. 

La distància creixent entre la representació de la realitat que feien els mitjans de 
comunicació i allò que la gent percebia i vivia va fer que l’accelerada transformació 
cultural que estava esdevenint entre la ciutadania no es prestés atenció i fos invisible 
als ulls del poder. Mentre es cultivava aquesta nova sensibilitat ecosocial i segons 
avançava la degradació ambiental i el deteriorament de les condicions de vida, el futur 
va deixar de percebre’s com una amenaça per convertir-se en una invitació a pensar 
alternatives. Això va fer reactivar la imaginació política i va democratitzar l’aparició 
de relats sobre el futur on les societats s’havien reacomodat amb justícia social als 
límits del planeta. El corrent artístic i literari lligat al “realisme ecològic” va ajudar a 
mostrar les potencialitats de les pràctiques comunitàries i de l’economia solidària 
(cooperativisme de treball i de consum, agroecologia, monedes complementàries, 
horts comunitaris…). 

 
7 La tria d’aquest eix i la reflexió sobre els escenaris en què enfocar-nos prové del treball conjunt de José Luis 
Fdez. Casadevante (Kois) i Conchi Piñeiro en procés de publicació per Solidaridad Internacional Andalucía, 
disponible en aquest enllaç: resilienciayjusticia.solidaridadandalucia.org 

8 Aquestes narratives són una síntesi de les narratives recollides en el text “Disputar el mañana. Escenarios de 
futuro, resiliencia y narrativas ecosociales”, escrit per José Luis Fdez. Casadevante i Conchi Piñeiro, en procés 
de publicació per Solidaridad Internacional Andalucía, disponible en aquest enllaç: 
resilienciayjusticia.solidaridadandalucia.org 

Decreixement 
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Davant d’un intent de privatització massiva dels boscos i les terres comunals restants, 
el decreixement va saltar a l’esfera pública mitjançant una forta mobilització social 
articulada al voltant de les demandes d’aprofundir la democràcia política i econòmica. 
Un moviment amb epicentre al medi rural va desencadenar massives accions de 
desobediència civil, que es van encomanar a les ciutats, i van desembocar en una 
expansió de noves institucionalitats autoorganitzades i la convocatòria excepcional 
d’eleccions locals. Les candidatures municipalistes, on confluïen activistes i persones 
amb experiència institucional en partits polítics, van aconseguir majories folgades a 
pobles i ciutats, que posteriorment es van traslladar a les diferents escales de govern. 
Un il·lusionant procés on la transició ecosocial va vehicular una pluralitat de demandes 
relacionades amb el federalisme, el feminisme, les lluites antiracistes i LTGBIQ, la 
diversitat funcional o la salut mental. 

Aprofitant l’entusiasme i el protagonisme social es va fer un fort procés de 
descentralització política, relocalització econòmica i restauració ecològica. En el pla 
polític es van combinar la democràcia representativa, amb una creativitat institucional 
en el desenvolupament de mecanismes participatius, deliberatius per sorteig i de 
democràcia directa. L’augment de les dinàmiques d’autogovern va permetre focalitzar 
les polítiques en la construcció de resiliència, la descarbonització i l’augment de les 
sobiranies locals. 

L’economia va evolucionar cap a un postcapitalisme, amb un sistema on s’hibridaven 
l’hegemonia de les economies solidàries i transformadores, les economies públiques en 
alguns sectors estratègics i els mecanismes de mercat regulats per accedir a 
determinats béns i serveis. Una dinàmica que va implicar augmentar l’autonomia 
econòmica i els processos de dessalarització i desmercantilització. Aquest procés de 
redisseny econòmic va tenir disfuncions localistes, que es van pal·liar amb el 
desenvolupament d’una planificació del territori bioregional. 

La importància de les ciutats mitjanes i la repoblació del medi rural van implicar un 
fort reequilibri demogràfic i d’accés a serveis públics, acompanyat d’un descens 
substancial d’habitants a les metròpolis. 

El feminisme va ser clau a l’hora de redefinir la noció de treball a la societat, 
incorporant les tasques de cures i els compromisos sociocomunitaris. 
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“El nostre estil de vida no és negociable”, va afirmar categòricament George Bush a la 
Cimera de Rio el 1992, plantejant que si el capitalisme i la societat de consum no eren 
compatibles amb la sostenibilitat i la democràcia, pitjor per a elles. Una afirmació en 
què es podrien haver inspirat molts líders polítics per desenvolupar les seves propostes 
tres dècades després, per fer front al deteriorament dels ecosistemes i l’escassetat de 
recursos i d’energia. El fet de no protegir les persones sinó un estil de vida, que en 
termes materials podia ser assumit per un nombre menor de gent segons avançava el 
temps, va tenir enormes implicacions. Les fronteres es van convertir en l’eina 
preferent per gestionar un període marcat per una inestabilitat creixent. 

La multiplicació de les fronteres va tenir a veure amb un replegament a escala 
nacional, a causa de la creixent competència per recursos escassos. Unes tensions que 
van desgastar els mecanismes multilaterals de governança política i econòmica (ONU, 
OMC…) i la cohesió d’actors transnacionals com la UE. Es va tornar a operar amb les 
monedes antigues i se’n van inventar d’altres davant la fundació de nous països, cosa 
que es va concebre com un gest constituent. Les fronteres van ajudar a redefinir les 
identitats col·lectives en clau nacional, generant comunitats polítiques més 
homogènies i amb formes de vida menys plurals, reactualitzant un tradicionalisme 
conservador que va reforçar l’heteropatriarcat i altres dinàmiques d’opressió com el 
racisme, la xenofòbia o el capacitisme. I especialment, les fronteres van servir per 
blindar els països enriquits davant de l’arribada d’onades de milions de persones que 
fugien de zones del planeta que s’havien tornat inhabitables. 

La separació entre economia i política es va anar tornant més confusa perquè, en la 
mesura que les premisses que orientaven la seva acció eren compartides, semblava 
natural mantenir un “capitalisme assistit” que seguís concentrant el poder i la riquesa 
en les elits. Una aliança entre grans corporacions i responsables polítics va permetre 
posar l’aparell d’Estat al servei d’una gestió de l’escassetat de manera excloent. El nou 
tradicionalisme va donar suport activament a aquest procés legitimant la 
despreocupació pel deteriorament de les condicions de vida dels grups de població no 
afins a les seves idees i utilitzant minories socials com a bocs expiatoris. Això va 
desembocar en frustrades revoltes que demanaven transformacions polítiques, 
econòmiques i territorials. L’excusa de sufocar els focus recurrents de conflictivitat 
social va permetre que s’erosionessin els principis rectors de les democràcies liberals, 
s’assumís l’alteració d’alguns dels preceptes ideològics de la llibertat de mercat i es 
donés pas a un autoritarisme de nou encuny. 

Ecofeixisme 
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Les fronteres també es van reproduir de manera acusada a l’interior dels països, 
definint una forta segregació espacial i territorial, que aprofundia les inèrcies 
d’especialització econòmica territorialment establertes. La planificació territorial es 
va basar en una divisió estratègica en quatre categories: ciutats, medi rural, zones 
naturalment protegides i zones de sacrifici. 

Les ciutats estaven fortament segregades entre zones d’accés restringit. El medi rural 
es trobava igualment segregat entre els habitants històrics amb fortes connexions amb 
les elits vinculades a l’agroindústria i les macro granges, i la mà d’obra que hi 
treballava. 

Les zones naturals es reduïen a la protecció dels ecosistemes imprescindibles pels seus 
serveis ambientals com a llits dels rius que garantien l’aigua, les terres fèrtils de 
conreu, aquells enclavaments més aferrats a les identitats territorials. El nacionalisme 
verd com a ideologia se sostenia sobre la idealització de la pagesia i l’ecologització 
forçada de determinades activitats com l’agricultura o la petita indústria. 

Les zones de sacrifici van ser els territoris on s’ubicaven les indústries més 
contaminants que van haver de relocalitzar-se, i on imperava més desregulació. En 
tornar-se recurrent el context de crisi i la successió d’episodis d’extrema gravetat 
(pandèmies, sequera, fam) va anar guanyant terreny la defensa política de l’eficàcia 
sobre la gestió democràtica. L’exèrcit es convertí en un actor central, amb vista a 
garantir el control social, complir determinades funcions logístiques i de protecció 
civil, així com vetllar per la seguretat dels espais comercials on operaven mercats 
restringits a les zones acomodades, o coordinant les cartilles de racionament dels grups 
empobrits. 

 

 

“Esforçar-nos per ser el primer continent climàticament neutre” va ser el lema del Nou 
Acord Verd, que com a full de ruta assumit per la UE i per cada un dels seus països 
membres, vehiculà l’acció política capaç de gestionar amb relatiu èxit les 
conseqüències de la crisi ecosocial. Després de dècades de consum desaforat i 
neoliberalisme, la planificació, els avenços legislatius i la cooperació activa amb les 
organitzacions socials, l’ecologia va esdevenir l’element vertebrador de les polítiques 
públiques el 2040. 

Green New Deal 
Transformador 
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Un conjunt de factors va fer possible aquesta equació a mitjan anys vint: la pandèmia, 
el descontentament social, la visibilitat creixent de les conseqüències de la pujada de 
la temperatura mitjana global i d’altres factors ambientals com la pèrdua de 
biodiversitat, les sentències en tribunals contra corporacions i governs, la mobilització 
de les generacions més joves... En conjunt i per acumulació, van sacsejar l’opinió 
pública. L’auge dels partits verds que van arribar al poder a diversos països europeus 
va aconseguir impulsar un canvi ferm i decidit de les polítiques públiques cap a 
posicions ecosocials, assumint una ambiciosa reducció d’emissions i iniciant un valent 
procés de redistribució de la riquesa. Sota el lema “Cap persona ni territori no quedarà 
enrere” es va articular una reorientació rigorosa de les enormes dotacions de recursos 
que es van mobilitzar per a la recuperació socioeconòmica verda després de la 
pandèmia. 

A l’altura d’altres grans acords històrics, el Nou Acord Verd va suposar amplis consensos 
polítics i el disseny d’intervencions a llarg termini, que juntament amb un immens 
esforç comunicatiu característic de les societats de la informació, van facilitar que es 
prengués aquesta direcció. Això va comportar que, en entorns enriquits com la UE, la 
democràcia sortís socialment molt reforçada. La classe política que va encapçalar 
aquesta regeneració democràtica va ser una curiosa combinació de joves amb molta 
empenta i creativitat, i grans amb una experiència institucional acumulada capaç de 
canalitzar els esforços de renovació. Aquest canvi va impregnar totes les escales de 
govern, des de l’europeu fins al municipal. 

Durant aquest període van augmentar d’una manera notable les inversions en energies 
renovables i tecnologies verdes. Un fort sentiment europeista, marcat pels avenços 
més compromesos que altres continents en la denominada “cursa de la intel·ligència 
climàtica”, va ser un factor rellevant en aquest procés. A escala global es va impulsar 
un fort multilateralisme, amb tractats internacionals i institucions globals altament 
influents que van acceptar reintroduir mecanismes reguladors (OCDE, OMC…), vigilats 
per una forta coordinació internacional. Hi destaca una ONU revitalitzada i 
democratitzada, capaç d’ocupar un paper central gràcies a la seva àmplia legitimitat. 
El desenvolupament dels ODS va suposar iniciar una agenda global. 

Aquest enfocament se sustentava també en la necessitat de nous acords amb altres 
territoris dins un mercat global deteriorat, que va incloure la gestió de les emissions 
de carboni. Aquests acords van englobar alguns mecanismes de redistribució econòmica 
i justícia global, fons per a desastres naturals i per a comunitats amb més impacte 
davant de l’emergència climàtica, així com una planificació migratòria i de refugi 
ambiental, a canvi de garantir un flux d’energia i materials mínim. Algunes dinàmiques 
colonials com els extractivismes del Nord Global cap al Sud Global es van cronificar, 
però esmorteïdes mitjançant pactes de compensació basats en la transferència 
tecnològica, l’alliberament de patents, el finançament d’estratègies locals 
d’adaptació i de desenvolupament endogen, etc. 
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El Nou Acord Verd va combinar una agenda ambiental amb el desplegament de 
polítiques públiques orientades a impulsar consums bàsics sostenibles i accessibles en 
aigua, energia i transport, definint uns mínims vitals i uns sostres màxims de consum, 
així com una agressiva fiscalitat verda amb tarifes progressives, de manera que qui 
gastés més, pagués més.  

Malgrat les temptacions per tornar a l’anomenada vella normalitat prèvia a la 
pandèmia en els anys següents, va guanyar un relat polític i social que valorava allò 
públic i allò verd com les úniques formes d’afrontar els “convulsos anys vint”. El van 
anomenar “estils de vida assenyats”, que amb tecnologies senzilles gestionaven la 
demanda, transformant el concepte smart en sistemes viables en contextos de baixa 
disponibilitat d’energia i materials. Per a això va ser imprescindible una decidida 
aposta per la R+D+i de caràcter públic-privat. 

 

“Salvar el PIB i salvar el planeta” és la combinació que va proclamar el creixement 
verd. Una fugida cap endavant del model socioeconòmic capitalista, que va absorbir la 
necessitat de respondre a les conseqüències socioecològiques convertint-les en 
oportunitats de mercat. Les modes verdes van créixer al ritme de les inversions de 
capital i responent més a les lògiques econòmiques que a aquelles veritablement 
transformadores. L’obsessió pel parc automòbil elèctric i l’electrificació dels consums 
energètics sense limitar-ne la demanda; la proliferació entre les elits dels búnquers 
autosuficients per refugiar-se individualment en cas de catàstrofes; les inversions en 
tecnologia i digitalització (Internet de les coses, 5G, automatització...) que requerien 
materials cada cop més escassos i energia cada vegada menys disponible, tot això es 
va destinar a desenvolupar estils de vida tecnològicament verds per a les classes altes. 

La gran agenda global per al 2030 anomenada Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, entre els quals hi havia el creixement econòmic, juntament amb altres 
objectius centrats en els límits biofísics i la fi de la pobresa, va passar a la història com 
una altra proposta sense complir. Aquesta contradicció difícil de manejar (límits 
biofísics i creixement econòmic), juntament amb la inèrcia de les societats 
capitalistes, va portar a una aproximació superficial a les qüestions d’importància 
social i ambiental, i va representar un fracàs en els objectius més ambiciosos i un 
descrèdit per a l’ONU en el seu paper d’actor clau global per a la transició. 

Green New Deal 
Creixement 

Verd 
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Al llarg dels “nous anys 20”, la pandèmia va donar pas al malbaratament en les elits i 
les classes mitjanes encara no precaritzades, tal com vaticinaven estudis sociològics 
que comparaven aquesta època amb la mateixa dècada del segle anterior. L’economia 
va colonitzar la política i va dominar els relats, els grans acords internacionals i els 
mecanismes de governança global, la qual cosa va aguditzar l’acaparament de terres i 
l’augment de la desigualtat entre països i dintre d’aquests. “Nosaltres no deixarem de 
créixer”, deien incessantment els grans líders empresarials, en un panorama en què 
les corporacions tenien pressupostos que multiplicaven unes quantes vegades el PIB de 
molts països. Això els conferia un poder decisiu davant de governs debilitats i 
socialment desacreditats en acords internacionals de naturalesa comercial, 
l’intercanvi dels quals cada vegada era més limitat per la davallada dels combustibles 
fòssils i la menor disponibilitat energètica. 

Aquesta bonança econòmica que les corporacions prometien i concentraven en poques 
mans generava espurnes de falsa esperança, que s’aprofitaven de la nostàlgia de 
milions de persones que volien aferrar-se a la vida d’abans, alhora que alimentava la 
impotència de milions de persones que tenien les seves vides precaritzades. La 
profunda empremta psicològica de la pandèmia no va ser abordada a temps, per la 
qual cosa l’apatia i els estats depressius es van generalitzar. Una problemàtica 
abordada mitjançant tractaments perversos que lligaven el benestar a l’aspiració 
individual per millorar els nivells de vida i consum amb l’ús massiu de psicofàrmacs. 
Els problemes de salut mental i les “noves malalties”, amb l’avenç de les malalties 
tropicals com el dengue o la malària a llocs on havien desaparegut o no havien existit, 
les cardiovasculars i respiratòries associades a la contaminació, els accidents i les 
inundacions per la pujada del mar, els efectes de la malnutrició per les sequeres... van 
deteriorar greument la qualitat de vida d’una gran part de la població i van delmar 
alguns territoris especialment afectats. Els moviments de població dins del territori 
espanyol tenien una clara tendència al nord, la gent fugia de les condicions climàtiques 
més extremes i això generava greus desordres polítics. 

Així va ser com es van generar bombolles verdes urbanes blindades i altament 
tecnològiques en zones del nord interior, destinades a grups acomodats de societats 
formalment democràtiques, enfront de països amb derives autoritàries al seu servei, 
en un estil neocolonialista que no renunciava a intervencions militars com a forma 
d’abordar conflictes. Això va accentuar els grans desplaçaments de població (entre 
països i dintre d’aquests) des de les zones més deteriorades per passar a formar part 
de les bosses de pobresa i precarietat que envoltaven i sostenien aquestes bombolles 
verdes, convertides en veritables fronteres socioeconòmiques.  

3.3 Metodologia dels 3 Horitzons (3 Horitzons) 

En la variant dels 3 Horitzons es treballa partint del futur desitjat, per després tornar 
a les problemàtiques del present que volem modificar i, finalment, establir les 
propostes de transformació que ens permetran superar les problemàtiques actuals i 
assolir el futur desitjat. 
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La metodologia de 3 Horitzons es veu amb una gràfica on l’eix X representa el temps 
(del present al futur) i l’eix Y representa les dinàmiques que són dominants.

 

L’Horitzó 1 (H1) representa les problemàtiques del present que són dominants i que 
no són desitjades per ser les causants de la crisi ecosocial actual. Es busca que, en el 
futur, aquestes dinàmiques disminueixin i deixin de ser dominants. (Fase 2: 
Problemàtiques del present). 

L’Horitzó 3 (H3) representa aquelles dinàmiques per a la transició ecosocial que són 
desitjades i actualment existeixen d’una manera aïllada (són llavors)9, però no són 
dominants. Es busca que en el futur siguin les que predominin. (Fase 1: Futur desitjat). 

L’Horitzó 2 (H2) representa el camí a recórrer entre els horitzons 1 i 3 en el qual es 
busca que les problemàtiques no desitjades del present vagin disminuint i les llavors 
existents de la transició ecosocial creixin i es multipliquin i siguin les dominants en el 
futur desitjat. (Fase 3: Camins cap al futur desitjat). 

 

Fase 1: Futur desitjat 

Es comença analitzant el futur desitjat, que es correspon amb l’Horitzó H3. Partirem 
de la pregunta clau que ens orienta, en aquest cas: Quin és el futur de Catalunya el 
2040 en relació amb la crisi i la transició ecosocial? Es convida les persones participants 
a pensar i somiar amb el futur desitjat per a la regió. 

 
9 Connecta amb les Semillas para el Buen Antropoceno, inspirada en el projecte Seeds for Good Anthropocenes, 
https://goodanthropocenes.net/ 
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Després es convida a pensar en projectes, iniciatives i/o accions (llavors10) existents 
en el present en què ja es poden veure alguns dels elements identificats en el futur 
desitjat. 

Fase 2: Problemàtiques del present 

En una segona fase, analitzarem les problemàtiques del present que es corresponen 
amb l’Horitzó H1. 

Es convida les persones participants a identificar quines són les problemàtiques actuals 
de la transició ecosocial i quins són els desafiaments per aconseguir el futur desitjat 
identificat a la fase 1. 

Fase 3: Camins cap al futur desitjat 

A la darrera fase de la metodologia, s’identificaran els camins cap al futur desitjat, 
que es correspon amb l’Horitzó H2. 

Es convida les persones participants a pensar i cocrear estratègies que es puguin dur a 
terme des del present, d’una banda, per abordar els aspectes indesitjats (les 
problemàtiques/reptes actuals), fent que remetin o desapareguin i, de l’altra, per 
assolir els aspectes desitjats identificats (els futurs desitjats).  

 
10 Les llavors per al bon Antropocè són elements que existeixen en el present i que, si creixen i es multipliquen, permetran assolir 
el futur desitjat. Volem que aquestes llavors germinin i esdevinguin la forma predominant de fer les coses, reemplaçant i millorant 
les dinàmiques del present per aconseguir el futur desitjat. 

 



 

21 Guia pràctica per a la construcció participativa d’escenaris de futur per a la transició ecosocial 

 

4. 
Recomanacions generals 
per construir escenaris de futur d’una manera 
participada 

§ Quina és la dimensió de grup adient i el perfil de les persones participants? 

Un taller d’escenaris es pot fer a partir de 20 persones, comptant amb 5 per escenari. 
Com a suggeriment, un grup d’unes 10-12 persones per escenari pot ser una mida 
màxima per a un petit grup de cada escenari. 

En cas de ser un grup amb més de 45 persones, es poden fer servir diverses opcions:  

a) fer 4 escenaris basats en eixos i 1 escenari desitjat (amb la metodologia de Tres 
Horitzons);  

b) fer diversos grups que treballin el mateix escenari, de manera que teniu per exemple 
3 versions d’un mateix escenari, un total de 12 grups petits. 

En cas de ser un grup amb menys de 20 persones, pots triar quins escenaris explorar i 
no anar per quatre escenaris si estàs treballant en eixos. 

La dimensió del grup s’ha de relacionar amb la de l’equip de facilitació. En termes 
ideals, dues persones faciliten un taller i en cada grup petit hi ha una persona 
facilitadora o es designa algú que moderi el diàleg i doni suport perquè tothom que hi 
participa pugui aportar. Si es coneix el grup o la gent d’aquest context, valdrà la pena 
disposar d’un temps de preparació amb aquelles persones que estaran als grups petits. 

El perfil de participants ha de ser tan divers com sigui possible. 

§ Com facilitar un taller accessible i des de la consciència de privilegis i 
dinàmiques de poder? 

L’accessibilitat, la inclusió i el benestar de les persones participants són elements clau 
que contribueixen a l’èxit de qualsevol procés participatiu. 

Els valors i principis que han de regir el desenvolupament d’un procés participatiu per 
garantir l’accessibilitat i la inclusió de totes les persones participants són: la igualtat 
d’oportunitats —vinculades amb la integració i la justícia social—, els drets humans, la 
representativitat, l’enfocament de gènere, l’equitat i la paritat. 
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A més d’aquests principis, cal assegurar una participació inclusiva des de les 
perspectives de gènere, social, generacional i de diversitat, posant un èmfasi especial 
en les relacions de poder, tant les intragrupals com les estructurals que travessen la 
societat en conjunt. 

Per aplicar aquestes mesures i procediments d’accessibilitat i inclusió s’han de dur a 
terme les accions següents: 

• La identificació de les limitacions i els obstacles per a la participació la 
democràtica, l’accessibilitat i la inclusió horitzontal de les participacions. 

• L’establiment de les mesures per eliminar o mitigar les desigualtats en les 
possibilitats de participació. 

• L’avaluació contínua de la participació. 

Tot seguit, s’indiquen algunes mesures que convé desenvolupar per tal de garantir 
l’accessibilitat, la inclusió i el benestar de les persones participants: 

Accessibilitat a l’espai físic: Cal assegurar que l’espai físic sigui accessible perquè 
persones amb mobilitat reduïda i d’altres amb necessitats vinculades amb la mobilitat 
puguin participar en igualtat de condicions. 

Accessibilitat als materials i continguts: Els materials s’han d’adaptar per a una millor 
comprensió per part de les persones participants, a més d’atendre situacions de 
diversitat funcional o necessitats d’accessibilitat cognitiva. Els materials i continguts 
han de complir les característiques següents: 

• Extensió adequada i fàcil comprensió, tenint en compte la diversitat de 
participants. 

• Ús de tècniques amb diversitat de maneres de participació (oral, visual, escrita). 
• Continguts i llenguatge adequats i adaptats a la diversitat de les persones 

participants, que poden incloure subtítols o transcripció de materials 
audiovisuals i imatges per a persones amb discapacitat auditiva i visual. 

Acompanyament a l’idioma: Atenent la diversitat lingüística, pot ser necessari 
comptar amb traducció català-castellà per part de l’equip de facilitadors/es o 
traductors/es professionals. 

Inclusió durant els tallers: Cal tenir en compte la igualtat d’oportunitats entre les 
diferents persones a l’hora d’expressar-se. Per això, se suggereix treballar en grups 
petits, d’un màxim de 10 persones, en què la facilitació ha de controlar els temps 
d’intervenció per assegurar una participació igualitària. La tècnica de la ronda és molt 
útil per garantir-la. 
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Inclusió en els continguts i materials: Els documents que es generin han d’utilitzar 
llenguatge inclusiu i imatges que mostrin la diversitat de la població, per contribuir a 
modificar estereotips discriminatoris i rols afavoridors de la desigualtat social. 

§ Quant de temps cal per fer un taller d’escenaris? 

El mínim per a un taller d’aquesta mena són 4 hores efectives, de les quals es pot 
dir que 2 hores són per a la construcció d’escenaris i narratives i 2 hores més per a 
la construcció de propostes. 

Es pot estructurar com una jornada d’un dia sencer, amb descans de mig matí i 
descans de migdia, i dedicar-hi un total d’unes 6 o 7 hores. O es pot estructurar 
en dues trobades de 3 hores cada una, i dedicar un dia als escenaris i un altre a 
les propostes i a organitzar-se en grups d’acció que puguin dur a terme aquestes 
propostes. 

§ Com utilitzar la probabilitat, la plausibilitat i la desitjabilitat? 

Una de les qüestions més delicades a l’hora de facilitar un taller d´escenaris és el 
paper que compleix la probabilitat, que ens fa pensar només en allò que és més 
probable, i això pot estar molt influït per les narratives majoritàries (que com ja 
hem indicat se centren en el catastrofisme). Per això la clau està en la 
plausibilitat, en emmarcar que, encara que amb diferent grau de probabilitat, si 
són futurs rellevants és fonamental tenir-los en compte per poder anar cap allò 
desitjable que tinguin mentre evitem allò que no és desitjable. 

Un cop estem en el diàleg del taller, és freqüent començar a “sortir-se de 
l’escenari que ens ha correspost”, és a dir, començar a elaborar supòsits que 
corresponen més amb un(s) altre(s) escenari(s). Això moltes vegades està influït 
per la desitjabilitat, que ens encamina cap als escenaris positius i desitjats; però 
també cal explorar els escenaris negatius per entendre què pot passar i 
emprendre accions per evitar els aspectes no desitjables d’aquests escenaris, és a 
dir, cal submergir-se en allò no desitjable per entendre com evitar-ho. 

Per això, com a persones facilitadores, la nostra tasca és recordar que estem fent 
un treball conjunt, explorant diversos escenaris i que aprofundir en un de concret 
és clau per a aquest treball en equip. 

 

§ Com tenir en compte la gestió emocional de l’impacte que pot tenir un taller 
d’escenaris? 

A moltes persones que no estiguin familiaritzades amb aquestes qüestions, els pot 
resultar molt impactant i tenir reaccions com les que s’associen a les respostes 
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davant del trauma: congelar-se, lluitar o fugir. És important com a facilitadors/es 
ser conscients que es pot donar aquest impacte, però que el taller tal com està 
plantejat no té previst un espai de gestió emocional. Aquesta classe d’espais de 
gestió emocional no són habituals en un espai públic i poden generar també 
resistències. Per tenir en compte aquesta dimensió, recomanem aquestes 
lectures, en què l’hem abordat a partir del nostre treball en aquest sentit: 

§ Mirar al futuro para transformar el presente: propuestas de acción hacia el 
cambio socioecológico. Disponible a: 
https://www.fuhem.es/papeles_articulo/mirar-al-futuro-para-transformar-el-
presente-propuestas-de-accion-hacia-el-cambio-socioecologico/ 

• Mujeres y poder. Una mirada poliédrica a la sociedad actual. Disponible a: 
https://revistas.uma.es/index.php/transatlantic-studies-
network/article/view/14332 

• Vídeo de Neus de Filalagulla: https://www.youtube.com/watch?v=Y-RKN8ciSQY  
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Annexos 
Fitxes de facilitació 

/ Fitxa de facilitació d’Escenaris de futur per eixos: 
1. Presentació del taller. Benvinguda i objectius. Temps: 15 min 

Agraïment. Presentació de l’agenda del dia, de l’equip i dels participants. Breu 
explicació dels objectius de la iniciativa, de qui organitza. 

Se suggereix que s’hagin entregat adhesius perquè cada participant hi posi el seu nom. 
Es pot incloure una breu tècnica o joc de presentació de participants, si no es coneixen. 
Buscar una tècnica adequada per al context. 

2. Introducció als escenaris de futur i explicació del context probable. Temps: 15 
min 

Explicar el context en què s’emmarca el treball a desenvolupar, que correspon amb 
“Altament probable el 2030-2050”, explicat a l’Apartat 2 de la Guia. 

Explicar la metodologia que cal utilitzar. 

3. Divisió en grups. Temps: 1 hora – 1 h 15 min 

Treball en petits grups, cada un centrat en un dels possibles escenaris, per a la seva 
adaptació al context local. GND transformador, Ecofeixisme, GND Creixement verd i 
Decreixement. 

§ La persona facilitadora de cada grup introdueix breument el treball en grup. 
Recorda que construirem les narratives dels escenaris de futur per al 2040 a 
Catalunya, tenint en compte unes narratives ja construïdes a escala estatal (això 
no implica que es visualitzi Catalunya dins de l’Estat espanyol el 2040, sinó que 
és una referència que a cada grup es pot aplicar de la manera que es consideri 
a escala catalana). A cada grup treballarem en un dels escenaris, quatre en 
conjunt. Hem de construir una història que comença amb com és la vida el 2040 
a Catalunya dins aquest escenari i com hem arribat des del 2022 a allò que es 
descriu (es poden utilitzar fites intermèdies, a decidir durant l’elaboració de la 
història). Presentació breu de les persones dins els grups (ronda de noms —
pronoms— i d’on venim). 

§ Lectura de la breu narrativa de l’escenari corresponent. Es reparteix la lectura 
per paràgrafs en veu alta o es llegeix individualment (a escollir cada grup). 

§ Els convidem que diguin les primeres impressions de l’escenari (si pot ser, 
imatges, escenes, reflexions o idees sobre el que estarà succeint en aquest 
escenari que s’ha llegit a Catalunya durant aquest mateix període). Com a 
facilitadors/es, som conscients que les narratives poden tenir un alt impacte 
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emocional, per la qual cosa, en un moment donat, podem estar atents als 
senyals i emmarcar-ho (explicitar i donar simplement un moment; dir que no ho 
podem abordar, però que és important tenir-ho en compte, honrar-lo, prendre’n 
consciència i que després, en el tancament, es pot parlar de què fer amb això). 
Pot ser en ronda o bé seguint l’ordre en què parli la gent segons li vingui de gust 
parlar, sempre que parli tothom, encara que sigui molt breument, per donar 
suport a un clima de participació. 

§ Després d’una primera ronda d’impressions o imatges que ens han vingut, ens 
anem centrant en aquelles coses que han anat sortint i anem comprovant que 
parlarem de tots els temes que s’han recollit en un paperògraf (pot estar 
repenjat a la taula perquè serveixi de suport visual al grup), amb una persona 
del grup com a voluntària que reculli el que es diu, encara que altres persones 
puguin escriure o dibuixar (la facilitadora també pren les seves notes breus, com 
a suport a la facilitació). La idea és generar una narrativa o relat com si 
estiguéssim ja al 2040, què està passant en aquesta data sobre les temàtiques 
centrals escollides, que en el nostre cas són Alimentació, Energia, Teixit 
comunitari i Ocupació, encara que aquestes temàtiques es poden adaptar als 
interessos del context i parlar, per exemple, d’educació, salut mental, etc. 

Animem que puguin diferenciar entre les zones rurals i les urbanes si és que hi 
veuen diferències. En cas de dissens o divergències a l’escenari, podem jugar 
amb les escales territorials (això pot estar passant en aquest territori, en aquell 
altre pot passar una altra cosa...), les fites temporals (primer era d’una manera, 
però després va canviar) i/o els actors socials de l’escenari (hi ha diverses 
maneres d’estar a l’escenari). Això ens pot ajudar a recollir amb matisos les 
divergències que hi pugui haver, però és important que només es construeixi un 
escenari, no pas diversos dins del mateix quadrant de l’eix. 

§ Els darrers 10-15 minuts els dediquem a pensar en el nom de l’escenari (si volem 
canviar el que té, posar-li un nom més local o suggeridor), titulars de premsa 
del 2040 (què dirà la premsa el 2040, de 3 a 5 titulars que il·lustrin el que passa) 
i qui presentarà la narrativa i els titulars. 

§ Tanquem el treball en grup agraint les aportacions. 

4. Descans 

Es pot incloure el descans autogestionat com a part del treball en grups (que hi hagi 
un breu descans dins del treball en petits grups) o marcar un descans entre la 
construcció d’escenaris i la posada en comú. 

5. Posada en comú de resultats del treball en grup. Temps: 30 min 

Presentació dels escenaris locals desenvolupats per grup. Hi ha 5 minuts per grup per 
començar amb els titulars i seguir amb la narrativa. Anem escenari per escenari.  

6. Descans de migdia o divisió del taller en dues sessions  
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7. Elaboració de propostes per a la transició ecosocial. Temps: 1 hora. 

Treball de generació d’estratègies adreçades a fomentar allò desitjable i a evitar allò 
no desitjable. 

§ Cada facilitadora està amb el grup temàtic (Alimentació, Energia, Teixit 
comunitari i Ocupació). Presenta la síntesi d’idees que sobre aquest tema 
s’han recollit a cada escenari i es recullen si no ha donat temps. Per a 
això hi haurà almenys una persona de cada escenari en aquest grup 
temàtic. Molt ràpidament, es repassa i recorda si són aspectes 
desitjables, no desitjables o amb tendències mixtes. Es marca amb verd 
(desitjable), vermell (no desitjable) o ambre (mixt). 

§ Tot seguit es generen idees per arribar des del present cap allò desitjable 
del futur i tenir en compte allò no desitjable per evitar-ho. Aquestes 
propostes es van agrupant com a part d’estratègies que inclouen diferents 
mesures o matisos. La idea és treballar amb notes autoadhesives que 
permetin l’agrupació. Ens podem imaginar visualment un esquema així: 

Alimentació 

Aspectes presents amb els quals 
podem connectar aquestes 
propostes (es podria dir que són 
llavors de futur) 

Propostes en notes 
autoadhesives que van 
configurant estratègies 

Aspectes de futur (marcats 
com a desitjables, no 
desitjables o mixtos) 

§ Aspecte present 1 

§ Aspecte present 2 

§ Aspecte present 3 

… 

 § Aspecte futur 1 

§ Aspecte futur 2 

§ Aspecte futur 3 

… 

 

8. Presentació de les propostes. Temps: 45 min o 1 h 

Priorització de les estratègies i/o presa de decisions, si és possible. 

§ De manera senzilla, i si és possible un parell de persones van prenent notes 
perquè després només calgui posar gomets. A més de les propostes per 
temàtiques, es recullen reflexions generals sobre com adaptar-se als 
diferents escenaris i quin paper es vol jugar en la transició ecosocial. 

9. Tancament de la sessió. 

 
/ Fitxa de facilitació: Escenari desitjable: 3 Horitzons 

Nota 
1 

Nota 
4 

Nota 
3 

Nota 
2 

Nota 
5 



 

28 Guia pràctica per a la construcció participativa d’escenaris de futur per a la transició ecosocial 

 

1. Presentació del taller. Benvinguda i objectius. Temps: 15 min 

Agraïment. Presentació de l’agenda del dia, de l’equip i de les persones participants. 
Breu explicació dels objectius de la iniciativa i de qui l’organitza. Se suggereix que 
s’hagin entregat adhesius perquè cada participant hi posi el seu nom. 

Es pot incloure una breu tècnica o joc de presentació de participants si no es coneixen. 
Buscar una tècnica adequada per al context. 

2. Introducció a la metodologia 3 Horitzons i context. Temps: 15 min 

Explicar el context en què s’emmarca el treball per desenvolupar.  

Explicar la metodologia per utilitzar. 

3. Fase 1: Futur desitjat. Temps: 1 h  

Objectiu: Cocrear escenaris de futur  

Preguntes per  guiar la dinàmica:  

1. Quin és el futur de Catalunya el 2040 en relació amb la crisi i la transició ecosocial? 

2. Quina és la teva visió o somni per al futur desitjat a la teva regió? 

Treball en grups: 

§ S’explica breument el diagrama 3H col·locat a cada taula de treball i l’horitzó 
que treballarem (H3 Futur). La persona facilitadora del grup dibuixa l’horitzó 
H3 en un paper continu 

§ La facilitadora de cada grup dona la benvinguda a les participants. Convida 
cadascú a presentar-se ràpidament, dient el nom, on viu i de què treballa (per 
si els participants no han parat atenció durant l’activitat de trencar el gel i per 
crear un ambient més proper). 

§ Explica que partirem del que cadascú somia com el futur desitjat per a la regió 
i encoratja les persones a imaginar el que els agradaria veure en aquest futur 
desitjat. 

§ Es llancen les preguntes motivadores i es convida les participants a reflexionar 
sobre quin és el futur desitjat a Catalunya el 2040 en relació amb la crisi i la 
transició ecosocial. Se’ls convida a pensar en alguns eixos temàtics, en el nostre 
cas: Alimentació, Energia, Teixit comunitari i Ocupació. Se’ls demana que 
escriguin 2 o 3 idees en notes adhesives. 

§ Ronda de posada en comú en grup: La facilitadora va dinamitzant l’activitat 
perquè els participants comparteixin en el grup les seves reflexions individuals. 
Un cop exposats els seus somnis/visions, la facilitadora torna a preguntar si hi 
ha altres persones que tinguin somnis/visions similars i es repeteix el procés fins 
que totes les participants han exposat les seves idees. La facilitadora convida a 
incloure nous somnis/visions que puguin sorgir després d’aquest primer 
intercanvi d’idees. 
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§ Les notes amb somnis/visions similars, la facilitadora els enganxa en un lloc 
habilitat en el diagrama 3H (cantó superior dret). 

4. Fase 1: Futur desitjat. Llavors del bon antropocè. Temps: 30 min 

Objectiu: Identificar iniciatives o llavors que podrien contribuir a assolir el futur 
desitjat per a la regió 

Preguntes per guiar la dinàmica:  

1. “Hi ha projectes, iniciatives i/o accions (explicar què entenem per llavors) en 
el present on ja es poden veure alguns dels elements identificats en els futurs 
desitjats? 

2. “Hi ha llavors que, si es multipliquen i germinen, permetrien assolir els 
somnis/visions i aconseguir transformacions reals per assolir el futur desitjat?” 

Treball en grups:  

§ La facilitadora de cada grup introdueix les preguntes per guiar l’activitat. 

§ Es convida les participants a reflexionar individualment. 

 

Ronda de posada en comú en grup:  

§ La facilitadora dinamitza l’activitat perquè les participants comparteixin en el 
grup les seves reflexions individuals. Cadascú, per torns, diu en veu alta les 
llavors que ha pensat. Una vegada tothom les ha compartit, la facilitadora escriu 
el nom de la iniciativa en notes autoadhesives. S’invita a les participants que 
descriguin, molt breument, en quin grau la iniciativa proposada respon als 
somnis/visions que elles havien identificat abans. 

§ Les notes adhesives van quedant reflectides al diagrama 3H al cantó inferior 
esquerre.  

5. Descans 

6. Fase 2: Problemàtiques del present. Temps: 30 min 

Objectiu: Identificar quines són les problemàtiques i els reptes actuals per aconseguir 
els futurs desitjats identificats a la fase 1 

Preguntes per guiar la dinàmica: 

1. Quines són les principals problemàtiques i reptes del present que provoca la crisi 
socioambiental? 

2. Hi ha res al territori que no sigui adequat per assolir el futur desitjat que hem 
somiat? 

Treball en grups: Es mantenen els mateixos grups de la dinàmica anterior. 
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§ S’explica breument el diagrama 3H col·locat a cada taula de treball i 
l’horitzó en què treballarem (H1 - present). La facilitadora del grup 
dibuixa l’horitzó H1 al paper continu. 

§ Explica que parlarem sobre les problemàtiques i els reptes actuals que 
cal abordar per aconseguir els futurs desitjats identificats. 

§ Es llancen les preguntes motivadores. 

§ Es convida les participants a reflexionar sobre les preocupacions i els 
reptes del present. Se’ls demana que escriguin 2 o 3 idees a les notes 
adhesives. 

§ Ronda de posada en comú en grup: La facilitadora dinamitza l’activitat 
perquè els participants comparteixin en el grup les seves reflexions 
individuals. Per torns, cada participant llegeix en veu alta les 
preocupacions/reptes. La facilitadora pregunta si hi ha altres persones 
del grup amb idees semblants i les convida a exposar-les. Un cop 
exposades les seves preocupacions/reptes, la facilitadora torna a 
preguntar si hi ha altres persones que tinguin somnis/visions similars i es 
repeteix el procés fins que totes les participants han exposat les seves 
idees.  

§ La facilitadora enganxa les notes amb preocupacions/reptes similars en 
un lloc habilitat per a això en el diagrama 3H (cantó superior esquerre). 

7. Posada en comú de resultats del treball en grup. Temps: 30 min 

Presentació dels escenaris desitjats, les llavors identificades i les problemàtiques 
actuals per cada grup. Es donen 10 minuts per grup. 

8. Descans del migdia o divisió del taller en dues sessions. 

9. Fase 3: Camins cap al futur desitjat. Temps: 1 h 30 min 

Objectiu de la dinàmica: Cocrear estratègies que es puguin dur a terme des del 
present per abordar els aspectes indesitjats (les problemàtiques/reptes actuals) i 
assolir els aspectes desitjats identificats (els futurs desitjats). 

Preguntes per guiar la dinàmica:  

1. Quines estratègies hauríem de dur a terme des del present per abordar els 
aspectes indesitjats (preocupacions i reptes actuals) o fer que disminueixin o 
desapareguin? 

2. Quines estratègies hauríem de dur a terme des del present per assolir els futurs 
desitjats identificats? 

3. Quines accions cal fer perquè creixin les llavors de la transició ecosocial? 

Treball en grups:  
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§ S’explica breument el diagrama 3H col·locat a cada taula de treball i l’horitzó 
en què treballarem (H2). La facilitadora del grup dibuixa l’horitzó H2 al paper 
continu. 

§ S’introdueixen les preguntes per guiar la dinàmica i s’encarrega de dinamitzar 
l’activitat garantint que hi participin totes les persones del grup. 

§ Es convida les participants a reflexionar sobre les dues preguntes: revertir les 
problemàtiques i reptes i fer créixer llavors. Si són més de 5 persones per grup, 
se’ls demana que facin el treball en parelles (xiuxiueig entre dues persones), 
per evitar tenir un excés de propostes. Se’ls demana que escriguin de 3 a 5 
idees a les notes adhesives. 

§ Ronda de posada en comú en grup: La facilitadora dinamitza l’activitat perquè 
les participants comparteixin al grup les seves reflexions individuals. Un cop 
exposades les seves estratègies, la facilitadora torna a preguntar si hi ha altres 
persones que tinguin noves propostes i es repeteix el procés fins que tothom ha 
exposat les seves idees. 

§  Els post-its queden reflectits al diagrama 3H per ordre de semblança de 
contingut. La facilitadora enxanxa les notes en un lloc habilitat per a això al 
diagrama 3H (centre - H2). Al diagrama es col·locaran els post-it de la manera 
següent: 

– Si són perquè creixin les llavors, es col·loquen en el diagrama de baix cap a 
dalt (H3 verd). 

– Si són per revertir aspectes negatius del present, es col·loquen en el 
diagrama de dalt cap a baix (H1 vermell). 

10. Posada en comú i consolidació dels resultats del treball en grup. Temps: 60 min 

Presentació de les estratègies i accions identificades per cada grup. Es donen 10 minuts 
per grup. 

S’agrupen les idees de cada grup, identificant les que són complementàries. 

11.  Tancament. 
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