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Visió profunda
Imagina que has decidit portar UNA VIDA MÉS SOSTENIBLE, per a ser un 
ciutadà, una ciutadana, més  solidària amb LA TERRA, amb TOT ALLÒ VIU, allò 
passat, allò present y allò futur. IMAGINA QUE ESTÀS PRESENT EN TOTS 
AQUESTS TEMPS.

EL GIRO, és un MÈTODE DE TRANSICIÓ SOSTENIBLE  que t’acompanya en aquest 
procés intern i extern i que ens permet ser actors i actores del mateix, valorant el 
nostre estil de vida, hàbits, patrons. Empremtes de vida en interdependència amb 
tots els éssers vius.

EL GIRO és un moviment d’éssers que ens unim per a actuar en el present i crear el 
nostre futur. Construint espais amb presència en la Terra a Espanya, Mèxic, Panamà 
i Argentina, per a girar les nostres vides, fonamentades en la bellesa, la bondat i la 
veritat.



Decréixer

Pau i prosperitat

El�Giro
Compromisos

Protegir
Activitats

Educar

Restablir

Restaurar

Investigació
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El�Giro�en�el�món�

Mèxicá



1. Fi de la Pobresa
2. Fam Zero
3. Salut i Benestar
4. Educació de Qualitat
5. Igualtat de Gènere
6. Aigua Neta i Sanejament
7. Energia assequible i no contaminant
8. Treball digne
9. Indústria, innovació i infraestuctura

El�Giro�cap als ODDS�2030

10. Reducció de les desigualtats
11. Ciutats i comunitats sostenibles
12. Producció y consum responsable
13. Acció pel clima
14. Vida submarina
15. Vida d’ecosistemes terrestres
16.Pau, Justícia i Institucions sòlides
17.Aliança per assolir objectius



Transició
16�Jocs

4 Nivells !

El Mètode com a procés de 
transició cap a la sostenibilitat:
Es realitza en 4 nivells (3 dies, 
3 setmanes, 3 mesos o 3 anys) 

Les persones el realitzen en 
espais destinats a aquesta 

finalitat.

El Giro



Transició

4 Nivells!

La comunitat científica estima 
que la humanitat compartim el 

Planeta amb 8.7 milions
d’éssers diferents.

Només 1.2 milió d’espècies 
han estat catalogades. Més de  

7 milions romanen 
desconegudes per a la 

humanitat.

16�Jocs
El Giro



4�nivells�de�transició
16�Jocs

Nivell primer, 3 dies, joc 1 al 4
Nivell segon, 3 setmanes, joc 4 al 8
Nivell tercer, 3 mesos, joc 8 al 12
Nivell quart, 3 anys, joc 12 al 16 

Comencem!

A�punt?

Torna



Aprendre a 
transicionar!

16 Jardins per a 16 nivells de consciència
Cada espai té 16 jardins, a on les persones realitzen 

activitats internes i externes, en relació amb la sostenibilitat, 
compromisos i nivell del joc. 

El Giro

Activitats
Jardins�per�a�El�Giro



Activitats
16�jocs,�en�16�jardins

Pensa com les nostres accions 
poden aturar la polució, protegir a 
tots els éssers, crear nous invents, 
viure junts... Reflexiona al final de 
cada joc, de cada jardí i de cada 
nivell sobre el que has après.

Fem la llista!

Torna



La�llista de�El�Giro
Abans�de�El�Giro Després�de�El�Giro

RecicloNo reciclava

Abans Ara



Transició
4�nivells

EL GIRO és el procés de 
transicionar a través de 4 

nivells (a través del temps) i 16 
jocs, que estan representats en 
16 jardins físics a on conviuen 

múltiples espècies.

Comencem!

El Giro



Qui�pot�participar
Persona Parelles Grups Comunitats

Grups,
Col·lectius, 

Organitzacions,
Empreses,
Institucions

Comunitats i 
Ciutats

Persones 
individualment

Parelles en 
transició 

EL GIRO

Comencem!



Actua
Com�començar

El giro

Apunta’t al primer 
nivell

Actua, escriu-nos, trúca’ns o suggereix una activitat 
que fomenti el gir per a la transició sostenible



Àfrica
Sud 
Amèrica
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El�Giro�per�regions



Ben�
Fet!

El Giro

Vine



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by Flaticon

and infographics & images by Freepik.

Gràcies
Cada acció suma. Fem EL 
GIRO junts, per a protegir 

tota forma de vida!

www.elgiro..org

https://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/
http://www.elgiro/

