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FENT UNA MICA D’HISTÒRIA... FA 9 ANYS VAREM POSAR EN MARXA 

TRANSICIÓVNG 

 

QUÈ ÉS TRANSICIÓ VNG? (tal com figura en la web de 

transicioVNG.blogspot.com): 

 

És un moviment ciutadà sense organització formalitzada que sorgí d'un grup 

de vilanovines i vilanovins que, inspirant-se en les INICIATIVES en 

TRANSICIÓ - Transition towns - d'altres pobles i, reunits al peu del far el 25 

de juliol de 2009, van decidir iniciar el moviment Transició VNG per impulsar 

la transició de la nostra vila cap a una societat més JUSTA, EQUITATIVA, 

PARTICIPATIVA I SOSTENIBLE. 

Les comunitats en transició creen projectes ciutadans col·lectius que cerquen 

crear resiliència local contra el progressiu col·lapse social provocat pel canvi 

climàtic, el pic del petroli i la inestabilitat econòmica. Sabem que hi ha molta 

gent a casa nostra treballant en objectius en la mateixa direcció amb 

experiència i motivació, i per tant, existeix un potencial de canvi important 

cap a nous models de comunitat, de barri i de ciutat. Convidem a que cadascú, 

des dels seus diferents àmbits de competència, com a ciutadans, siguem 

capaços d’empènyer a empreses, comerços, entitats, associacions, partits, 

sindicats i administracions a avançar vers una vila més sostenible. Recordem 

que el moviment de transició neix a Anglaterra l’any 2005 i parteix de l’intent 

d’aplicar el disseny de la permacultura als assentaments i ciutats tenint en 

compte dues realitats que afecten les nostres comunitats: La nostra 

desmesurada dependència del limitat petroli i el creixent canvi climàtic, 

provocat pel continu augment en les emissions de CO2, fan que els nostres 
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pobles siguin altament vulnerables (poc resilients).Les iniciatives de transició 

aposten per donar més rellevància a l’enfortiment de les comunitats locals i a 

la participació amb el convenciment que aquest replanteig en la manera de 

viure millorarà el benestar de les persones. Les iniciatives de Transició no són 

cap partit polític sinó un moviment ciutadà. 

LA MONEDA SOCIAL “TURUTA”, UNA EINA PER FER AQUESTA TRANSICIÓ: 

L’any 2009 ens vàrem plantejar que si l’euro (dòlar, yen…) ens havien portat 

a la societat globalitzada  

destruint el potencial dels pobles i contaminant el Planeta, havíem de posar 

en marxa un nou model econòmic complementari, de casa nostra que ens 

ajudés a reconstruir. Vàrem fer el següent raonament: VNG és una ciutat 

mitjana i, per les seves característiques i dimensions, si som capaços de fer 

una experiència exitosa d’una microeconomia local, que contempli el sumar 

esforços per contrarestar aquests negativitats ambientals, i que pugui ser 

implementada en altres llocs, estarem contribuint a desvetllar un potencial 

dormit que hi ha en cada poble. 

Per posar en marxa un nou impuls a l’economia local des d’una visió 

d’economia social i solidària, vàrem crear l’associació ECOL3VNG (ecosistema 

econòmic ecològic local de VNG), per impulsar un sistema d’intercanvi 

econòmic entre les persones, entitats, empreses i professionals associats de 

forma que l’euro i la turuta ens proposem que cooperin amb normalitat en el 

nostre poble. Les persones que tenen euros i les que no en tenen (gens o 

pocs), han de poder participar cooperant en uns projectes col·lectius que 

facilitin intercanvis d’euros, de turutes i de productes produïts des del temps, 

coneixements i habilitats de la gent.  

Cal tenir present que des de l’entitat fa 9 anys que treballem a favor de la 

implementació d’un model econòmic sa, net i transparent, que més enllà de 

l’euro, ens sigui una eina al servei nostre pel desenvolupament de la ciutat 

que volem. L’any 2013 en el primer “AMO” es va aprovar la proposta de 

“Reconeixement de la Turuta com a moneda local de la vila, proposta que va 

ratificar el Ple municipal del 7 de juliol del 2014, aprovant per unanimitat la 

proposta, a la vegada que l’Ajuntament es va fer soci de la turuta mitjançant, 
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acord amb el Departament de Medi Ambient. 

QUÈ ENS MOTIVA A FER LA PROPOSTA? 

ESTEM EN EL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XXI - QUÈ VOLEM SER DE GRANS? 

Fa uns anys tot el que menjàvem o necessitàvem ho obteníem dels nostres 

pobles i ciutats o de prop. La quantitat de deixalles que es produeixin avui 

era infinitament menor i no existia l’obsolescència programada ni el consum 

vertiginós ni irresponsable de forma generalitzada. Potser la millor aportació 

que podem fer al Planeta és ser capaços de construir una vila “nova” resilient. 

La resiliència, segons el diccionari, és la capacitat que té una persona o un 

grup de recuperar-davant de l'adversitat per seguir projectant el futur. 

La resiliència en la nostra ciutat, creiem que ha de passar per tornar a posar 

en marxa la producció de tot allò que podem produir localment i recuperar la 

força productiva que havíem tingut, i prendre consciència de que els 

productes bàsics que necessitem per viure els puguem obtenir de casa nostra 

o el més proper possible. Tenim a més, una “moneda social local” sana, neta 

i transparent per ajudar econòmicament a fer-la possible. 

 

LA PROPOSTA QUE FEM: ”VNG: VILA “NOVA” RESILIENT” 

En tots aquests anys han anat sorgint grups de persones amb una nova visió, 

que volen un món millor, diferent, on es pugui imaginar un futur millor, 

sostenible... on puguem mitigar, si hi cap, el canvi climàtic, un futur millor 

pels nostres fills i nets. 

Proposem: 

• Crear un espai de relació i cooperació en el que les entitats locals que vulguin 

treballar a favor de la resiliència del nostre poble, puguem coordinar accions 

conjuntes compartint objectius i recursos per assolir objectius concrets de 

sostenibilitat i millora en tots aquells objectius fixats: mediambientals, 

econòmics, paisatgístics, agroecològics, etc. 

• Obtenir un espai i/o equipament per poder ser identificat com a “espai-

escola de resiliència local” on es puguin dur a terme activitats formatives 

diverses relacionades. Una ubicació possible, podria ser recuperar l’espai de 

Can Pahissa, espai emblemàtic del patrimoni local. El seu pati podria ser un 
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espai comunitari cooperatiu molt interessant i cèntric des d’on impulsar 

aquests projectes. A la vegada podria  ser un equipament que servís pel 

departament de Medi Ambient i per impulsar aquestes dinàmiques enfocades 

a la resiliència del nostre poble. 

• Crear un calendari anual de realització de MERCATS COOPERATIUS DE 

PRODUCCIÓ 

LOCAL entesos com a espais de mostra, sortida i estímul a la petita producció 

agroecològica local i de tot allò que podem produir aquí, no només aliments. 

Esdevindrien també uns llocs d’aprenentatge ciutadà en quan a sobirania 

alimentària, autosuficiència, consum responsable, menjar d’aprofitament, 

eines, etc… 

• Posar l’ecosistema de la “turuta” al servei d’aquestes entitats, per començar 

a experimentar com podem viure en un entorn cooperatiu on no hi ha 

escassetat monetària. 

Conclusions: 

• Qui sap si, la Vila “nova” resilient pot esdevenir un referent per molta gent 

i molts pobles que també si o si, hauran d’avançar cap a la “resiliència” per 

aconseguir un planeta harmònic amb el medi ambient i la qualitat de vida de 

les persones i els ésser vius que l’habiten. Junta coordinadora d’ECOL3VNG 

  

 


