
PROJECTE DOCUMENTAL

www.alternativasdocumental.info

Un documental 

d’ Agustí Corominas i Juan del Río



Què és ALTER NATIVES?

“Alternatives”, del llatí Alter (altre)  
i Nativus (nascut), fa referència a la cerca 
de noves realitats, nous orígens. Aquest 
és el punt de partida d’aquest projecte 
documental: mostrar iniciatives  
innovadores de transició socioecològica. 
Experiències diverses que estan plantejant 
respostes a la crisi sistèmica que sofrim  
al món: energètica, econòmica, social, 
cultural i epistèmica.

ALTER NATIVES és un llargmetratge 
col·laboratiu que vol abordar, amb un enfoc 
propositiu i de possibilitat, qüestions com 
les següents: 

Com podem afrontar aquesta situació 
 i adaptar-nos a una realitat canviant? 

Quines alternatives, individuals  
i col·lectives, s’estan ja posant en marxa  
a diferents llocs per “transicionar” cap  
a comunitats resilients i models de vida 
més sostenibles? 

Quines noves històries i experiències  
poden marxar el futur dels nostrs barris, 
pobles i ciutats? 

Com podem fer les primeres passes per 
crear una economia que promogui la  
justícia social i l’harmonia amb el planeta  
i entre nosaltres mateixos? 

Tot això, mostrant experiències properes, 
d’àmbits diversos, que puguin inspirar a  
les persones a passar a l’acció.
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important de la població.

Per acabar, el llenguatge audiovisual és 
a dia d’avui el que té un major impacte; 
tanmateix, amb prou feines existeixen  
documentals de qualitat que abordin 
aquesta temàtica des d’una visió sistèmica. 
Necessitem materials d’aquest tipus  
per tal d’arribar a més gent.

Per tot això, creiem que és tan necessari  
un projecte com aquest documental.

Per què és necessari un documental com aquest?

Vivim en temps de gran incertesa econòmica, social i ecològica. Múltiples sistemes pla-
netaris essencials per a la vida, com el clima, els sòls o els oceans, estan sent greument 
alterats, a la vegada que els índexs de desigualtat socioeconòmica segueixen creixent, 
generant més pobresa i exclusió. La humanitat, principal responsable d’aquesta situació, 
s’enfronta al repte més gran de la seva història. Aquesta gran transició està en marxa,  
no hi ha volta enrere i no hi ha temps per perdre.

En aquest context, múltiples iniciatives i projectes estan emergint a la cerca de models  
de vida que estiguin més en sintonia amb els límits del planeta, que siguin més equitatius 
i solidaris. Treballant a diferents escales i en diferents àmbits, per transformar la crisi  
sistèmica en una gran oportunitat de redissenyar la nostra cultura. Ara més que mai, 
aquestes històries, els protagonistes de les quals són persones corrents, com tu i com jo, 
han de visualitzar-se. 

És necessari que la massa crítica d’iniciatives transformadores augmenti per fer que 
aquest procés de transició socioecològica tingui un gran impacte. Necessitem  
connectar-nos, aprendre els uns dels altres, experimentar i inspirar a una part  
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Quins són els continguts?
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El documental vol mostrar:

 • Iniciatives de transició socioecològica en sentit ampli. Iniciatives que siguin  
transformadores i innovadores, que fomentin una cultura regenerativa.

 • Procés de canvi a nivell ecològic, econòmic, social i cultural.
 • Diferents àmbits interrelacionats en els que és clau el procés de transició

 • Energia (incloent habitatge i mobilitat).
 • Economia.
 • Alimentació (producció i consum).
 • Educació (formal i no formal).
 • Governança (comunitat, municipalisme, etc).

 • Procés de transició tant col·lectiu com personal.
 • Què mou als seus participants a desenvolupar el projecte. 
 • Recorregut de la iniciativa: situació de partida, com avancen, amb quins conflictes 

(interns i externs) es troben, i com els estan superant.



Algunes idees clau que es volen destacar són:

 • Presentar les iniciatives de manera coral, afavorint el sentit d’interdependència  
i d’unitat del procés de transició.

 • La importància de l’entorn en el que es desenvolupa el projecte i com aquest es  
relaciona amb ell.

 • Donar visibilitat tan a la transició exterior (de canvi social i ecològic) com al procés  
de transició interior (emocional) de les persones que intervenen.

 • Destacar la visió ecofeminista, és a dir les tasques de cura de la vida, l’atenció a les 
persones, a la terra.

 • Reflectir una visió de possibilitat, que incorpori la importància de les celebracions  
i aprenentatges.

 • La importància del suport mutu entre els projectes, afavorint i destacant la necessitat 
d’articular-se en xarxa.

 • Mostrar com de vius estan els processos de canvi, i la interdependència existent  
entre ells.

 • Reflectir la major diversitat possible a nivell d’iniciatives, tant per escala, com per  
àmbit de treball o distribució geogràfica.

 • Mostrar la diversitat lingüística de cada territori plantejant que les diferents iniciatives 
s’expressin en la llengua que considerin pròpia.

 • Tenir en compte aspectes com la diversitat de gènere, d’edat i de context (urbà/rural).

Quins aspectes es volen destacar?
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Es presentaran experiències portades  
a terme per la gent i els pobles de l’Estat 
espanyol, amb la possibilitat d’incloure 
alguna iniciativa de Portugal i altres països 
d’Europa i Llatinoamèrica. S’ha seleccionat 
aquesta opció perquè la majoria dels  
documentals existents sobre aquesta  
temàtica estan basats en una perspectiva 
més nòrdica-anglosaxona. Es tracta d’un 
àmbit territorial que respon de forma  
realista a la proposta del documental.

ENERGIA

Iniciatives tant públiques com comunitàries per 
a una transició energètica.

Projectes que treballin per descarbonitzar la 
nostra economia, combatre el canvi climàtic  
i decréixer en el consum d’energies fòssils,  
així com altres recursos no renovables.

Quines iniciatives mostrarà el documental?

Les iniciatives que es presenten seran d’àmbit local però d’interès universal,  
iniciatives “glocals”.
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Experiències que destaquen pel sentit de “compromís” i “consciència” energètica, tant pels grups 
com per les persones.

Aspectes com la mobilitat o l’habitatge, directament relacionats amb l’energia.



Alguns possibles exemples d’experiències que es mostraran són:

 • Cooperatives de producció i distribució 
d’energia verda.

 • Projectes de mobilitat sostenible.
 • Transició energètica d’una gran ciutat.

ALIMENTACIÓ

La importància del petit agricultor, connectat a 
la terra com a forma de resistència i alternativa 
a les multinacionals alimentàries.

El compromís de les experiències amb la sobirania alimentària i amb la conservació de la diversitat 
de llavors i la seva disponibilitat.

La lluita per la terra, tant a grans ciutats (“sota l’asfalt hi ha l’horta”) com al camp.

L’agroecologia com a disciplina científica, model productiu i moviment social, connectada  
a l’economia social.

La importància de la conservació del coneixement que ens aporten les generacions precedents.

La permacultura com a sistema de disseny d’ecosistemes resilients, en harmonia amb  
els sistemes vius.

La necessitat de treballar en xarxa i de consumir de manera conscient.

Alguns possibles exemples d’experiències que es mostraran són:
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 • Experiències d’autoproducció.
 • Projectes per lluitar contra la pobresa  

energètica.
 • Projectes de bioconstrucció.

 • Xarxes d’horts urbans.
 • Xarxes de bancs de terres.
 • Experiències de defensa de la terra  

i de producció agroecològica.

 • Experiències de petits productors  
que treballen la terra i creen xarxes.

 • Experiències de permacultura.
 • Experiències de consum conscient.



L’ús de la moneda social com a eina de transició per promoure un model econòmic alternatiu basat 
en les necessitats essencials.

La nostra dependència actual de les grans empreses i mercats mundials.

Experiències d’una organització econòmica diferent que posi a les persones, i no els beneficis, 
al centre.

Alternatives  que mostrin camins cap a una economia que sigui social i solidària.

Models econòmics alineats amb el decreixement, el “Bon Viure” (“Buen Vivir”), l’Economia del Bé 
Comú i la relocalització, que condueixin cap a un equilibri amb el planeta.

Alguns possibles exemples d’experiències que es mostraran són:

ECONOMIA

Models de producció i consum més ecològics 
que promoguin el benestar i no l’acumulació 
de riquesa.

Qüestions com el rol dels diners, el comerç 
i la tecnologia.
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 • Xarxes d’intercanvi i monedes socials  
a barris i pobles.

 • Xarxes d’economia social i solidària.
 • Models de producció comunitària.
 • Cooperatives de crèdit.

 • Xarxes de suport mutu.
 • Empreses de transició.
 • Cooperatives integrals 
 • Projectes de reparació i reciclatge  

comunitaris.



EDUCACIÓ

Considerem l’educació com un dels pilars més 
importants per la transició cap a un món més 
just i connectat amb la vida.

La importància de construir un nou marc 
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conceptual educatiu, tant en l’educació formal com en la no formal. Marc que ja comença a tenir les 
seves realitzacions i experiències concretes.

Experiències que estableixin una nova relació amb la natura basada en la interdependència entre  
els diferents éssers, i una relació creativa i compromesa amb la comunitat.

L’educació i la formació permanent de cada persona, una valoració del món interior, d’aprendre  
a actuar amb el cap, el cor i les mans.

Experiències que ens mostren la importància d’establir un ambient emocional i afectiu sa, com  
un dels aspectes clau per la felicitat de les persones i els grups.

Nous valors com l’ecofeminisme, la resiliència, la interdependència i l’alteritat. Així com noves  
maneres de comunicar el procés de transició, d’involucrar a més persones i de crear nous imaginaris.

Alguns possibles exemples d’experiències que es mostraran són:

 • Seminari d’educació per la transició: xarxa 
d’escoles hortelanes.

 • Cooperatives d’alumnes.
 • Universitat en transició.
 • Nous currículums escolars de transició.

 • Xarxa de menjadors escolars ecològics
 • Escoles d’autosuficiència.
 • Formació per a la transició.
 • Projectes de comunicació audiovisual  

i escrita de transició.
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GOBERNANÇA

Com ens relacionem i organitzem els nostres 
projectes. Hem d’aprendre a viure i treballar de 
manera més col·lectiva en una societat on es 
fomenti l’individualisme i la competició.

Entendre com diferents iniciatives comunitàries es creen i evolucionen. Com aquestes organitzacions 
poden ser efectives i resilients, promovent la inclusió de totes les veus i opcions. Creant confiança  
i apoderant a les persones.

Quins són els principals reptes de les iniciatives comunitàries. Com prendre decisions i afrontar els 
diferents conflictes.

La importància de la facilitació en els processos grupals, així com de la transició interior.

Com podem treballar de la mà amb diferents actors, tals com administracions públiques, projectes 
locals i empreses.

Alguns possibles exemples d’experiències 
que es mostraran són:

 • Ecoaldees.
 • Municipis en transició.
 • Sociocràcia.
 • Xarxes d’iniciatives comunitàries.
 • Projectes autogestionats.
 • Iniciatives de transició.
 • Procesos de facilitació grupal.



ASPECTES NARRATIUS

El treball es planteja com un documental coral, 

en el qual la intervenció de tots els i les prota-

gonistes i experiències és el que fa avançar la 

història. No és una suma d’experiències posades 

l’una darrera l’altra, més o menys encertada-

Quin serà el tractament del documental?
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ment, sinó que és una única història, la de la Transició, vista des de diferents angles (alimentació, 

energia, educació...), que es presenten entrellaçades i que avancen amb èxits, dificultats, conflictes… 

en un marc discursiu encara per determinar.

S’intentarà que els continguts s’expressin a partir de les experiències dels mateixos protagonistes,  

a no ser que sigui necessari fer-ho d’una altra manera en moments puntuals. Les intervencions de 

les persones protagonistes també s’aniran entrellaçant i avançant entre elles, reforçant la idea que 

es participa d’un mateix projecte viscut de diferents maneres.

Metafòricament, s’abastiran tres dimensions del procés de transició:  

Cap = Introducció al context de crisi civilitzatòria. Serà breu i introductori.
Mans = Iniciatives de transició en marxa. El més ampli dins del documental.
Cor = Treballar les relacions humanes (Transició Interior).

 

ASPECTES VISUALS

El documental es filmarà en el mateix lloc on 
es desenvolupen les iniciatives i es tindrà tant 
en compte els aspectes externs (lloc, espai on 
passa, època de l’any...) com els relacionals, 



personals i més interns (gent que intervé, que hi ha a l’entorn de la iniciativa), expressats amb plans 
més tancats dels protagonistes i un estil de cinema directe.

També es tindrà cura de la llum i les composicions d’imatge i enquadraments per tal que afavoreixin 
i reforcin els continguts que es volen transmetre.

La proposta de filmar el documental en el sistema FULL HD (Alta Definició) o  4K  assegura una imat-
ge d’alta qualitat. L’edició serà amb algun dels programes d’edició professionals, com Final Cut Pro  
o Premiere C 10.

No es descarta, en cas que sigui necessari, l’ús d’animacions per tal d’explicar d’una manera més 
gràfica els continguts dels que es parla.

ASPECTES SONORS

El tractament del so està pensat per aprofitar  
al màxim el so directe que ajudi a mostrar  
el realisme de la iniciativa. Hi haurà una cura  
especial amb els sons d’ambient que acompan-
yen la iniciativa i la vida dels protagonistes.

No es descarta, si fós necessari, utilitzar alguns fragments musicals extradiagètics, però que mai 
allunyin l’espectador de la realitat. També utilitzarem, només si cal, veus en off gravades a estudi. 
Normalment es gravarà el so en dos canals utilitzant micròfons de corbata. En cas de converses de 
grup, s’utilitzarà una perxa.
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FORMAT DEL DOCUMENTAL

El format de gravació serà 16:9 panoràmic  
i d’una durada inicial prevista de 90’, amb  
la possibilitat d’una versió de 50-60’  
per emissions a TV.



ALTER NATIVES és un documental dirigit i coordinat per Agustí Corominas i Juan del Río. 
A més, l’equip el formen unes altres tres persones: Mario Chaparro, Quim Muntané  
i Llorenç Torrades.

Agustí Corominas

Realitzador de documentals per 
a institucions, cinema i TV amb més 
de 20 anys d’experiència. Ha treballat 
per a diferents organitzacions.  

Juan del Río
Biòleg i educador per a la sostenibilitat. 
Coordinador de Red de Transición 
i membre del projecte Municipalities  
in Transition. Activista i escriptor. Autor  
de la “Guía del movimiento de transición”. 

Més informació: www.juandelrio.net

Responsables del projecte
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Mario Chaparro

Llicenciat en comunicació audiovisual i dissenyador web.  
Il·lustrador i pintor vocacional. Compromès amb el projecte  
de la Red de Transición, de la qual forma part.

Quim Muntané

Ambientòleg i geògraf. Treballa com a consultor ambiental  
i gestor de projectes. Implicat en activisme cultural i ambiental 
a diferents organitzacions.

Llorenç Torrades

Director de Babuin Media, empresa dedicada a la producció 
àudio-visual. Ha col·laborat amb diferents televisions  
i productores particulars (TVE-TV3-NG) en projectes  
àudio-visuals.
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Gener 2016 - Agost 2019

Treballs de preproducció: definir el projecte, 
conèixer les experiències, cerca de finança-
ment, guió de rodatge i pla de rodatge.

Agost 2019 - Maig 2020

Filmació  del documental.

Novembre 2019 - Octubre 2020

Treballs de postproducció: guió definitiu, 
edició, mescles, creació de màsters i còpies.

A partir d’Octubre 2020

Promoció i exhibició del documental.

ALTER NATIVES és un projecte amb un important caràcter col·lectiu. Són moltes les perso-
nes i organitzacions que estan recolzant i ajudant en el seu desenvolupament, i moltes 
més les que sense dubte s’hi aniran unint. Sense aquest suport aquest documental no 
seria possible.

És intenció de l’equip del projecte que totes aquestes iniciatives considerin el documental 
també seu i que sigui per elles una bona eina de divulgació sobre la transició cap a un 
model de vida sistenible.

Cal destacar la important implicació de Red de Transición, així com de diferents projectes 
i xarxes afins.

A continuació anomenem algunes d’aquestes experiències que obertament han manifes-
tat el seu suport i han col·laborat de diferents formes. Gràcies a totes elles i a les que s’hi 
aniran unint. 

Calendari i pla de treball estimat

Persones i entitats que recolzen el projecte
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ORGANIZACIONS

 • Xarxa Internacional de Transició
 • Red de Transición
 • Xarxa Portuguesa de Transició
 • Revista “Soberanía Alimentaria,  

Biodiversidad y Culturas”
 • Ecologistas en acción
 • Ecologistes en acció Catalunya
 • Plataforma Rural
 • Som Mobilitat
 • Fuhem Ecosocial
 • The Oil Crash Observatory
 • The Urban Resilience Research Network
 • ECOLISE
 • DESEEEA
 • 15/15\15
 • NESI
 • Phoenicurus
 • Totes les iniciatives i projectes  

del documental

PERSONES

 • Rob Hopkins
 • Gustavo Duch
 • Marga Mediavilla
 • Pilar Sampietro
 • Robert Hall
 • Filipa Pimentel
 • Luís González Reyes
 • Diego Isabel de la Moneda
 • Ana Huertas
 • Daniel Wahl
 • Toni Lodeiro
 • Yayo Herrero
 • Antonio Turiel
 • Manuel Casal Lodeiro
 • Ángeles Santos
 • Fernando “Topo Sudaka”
 • Ricard Jornet
 • Pablo Cotarelo
 • Pep Puig
 • Emilio Mula
 • Jorge Carrasco
 • Juan Bordera
 • Membres d’iniciatives locals, grups  

de treball, seminaris educatius...
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Moviment de Transició

El moviment internacional de transició és 
un dels més grans experiments ecosocials 
de l’actualitat. Està present a més de 50 
països i amb només 13 anys d’existèn-
cia està tenint un impacte creixent en el 
desenvolupament d’experiències de vida 
sostenibles. Les iniciatives de transició o 
Transition Towns són pobles, ciutats, barris 
o col·lectius que, davant de l’inevitable 
descens del consum energètic, de la patent 
contracció de l’economia, i del canvi climà-
tic, decideixen organitzar-se per enfrontar 
un procés col·lectiu i creatiu de transició cap 
a un futur més resilient i autosuficient, un 
futur amb una millor qualitat de vida  
i que reconegui els límits biofísics del  
nostre planeta.
 
Red de Transición (RedT) 

És el hub a nivell d’Estat espanyol. Un  
projecte sense ànim de lucre, format per  
un grup de persones diverses, que treballa  
per a fer visible i dinamitzar el moviment  
de Transició i, també, donar suport a  
les iniciatives locals i connectar-les entre sí 
i amb la Xarxa Internacional de Transició, 

ANNEX I: Alguns conceptes clau

una xarxa formada per Transition Network  
i més de 20 xarxes nacionals i regionals.
 
Transició socioecològica 

És el procés de transformació social,  
econòmic i ecològic en sentit ampli. Inclou  
múltiples moviments i iniciatives, entre  
ells el moviment de transició, les ecoaldees, 
el decreixement, la permacultura o l’ecofe-
minisme. És un intent de crear un context 
de suport, enriquidor i saludable, per crear 
societats resilients, menys dependents del 
petroli i altres recursos no renovables, i que 
la gent visqui més d’acord amb els límits 
biofísics del planeta.
 
Resiliència 

Es la capacitat inherent de qualsevol  
sistema, sigui personal, social, natural  
o planetari, d’absorbir els xocs i reorganit-
zar-se mentre s’està produint el canvi,  
de manera que el sistema manté essencial-
ment la mateixa funció, estructura i identi-
tat. En el cas de les nostres comunitats,  
per exemple, la capacitat d’adaptar-se  
a l’escassetat de recursos energètics,  
aliments, catàstrofes climàtiques, etc.
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Red de Transición (RedT)
www.reddetransicion.org

Revista Soberanía Alimentaria
soberaniaalimentaria.info

Transition Network
transitionnetwork.org

ECOLISE
www.ecolise.eu

Municipalities in Transition
municipalitiesintransition.org

Guía del Movimiento 
de Transición
juandelrio.net/guia-del-movimiento-de-transicion

Guía del Esencial para hacer la Transición
transitionnetwork.org/resources/la-guia-esencial-para-hacer-la-transicion

ANNEX II: Enllaços d’interès
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Contacte
info@alternativasdocumental.info

Més informació
www.alternativasdocumental.info


