
FITXA PER PROPOSAR EL COL.LECTIU RESEARCH AND DEGROWTH PER US D’UN ESPAI AL EDIFICI DE 

ST.LLATZER  

 

1. Nom, caracteristiques  i àmbit de actuaciò de la entitat que proposa el projecte  

Research and Degrowth (www.degrowth.eu) s una associaciò scientifica sense ànim de lucre que es 

dedica a la recerca, formaciò, difusiò, organitzaciò de events al voltant de les idees i les practiques 

del decreixement. Està present a Barcelona desde 2009, amb 10 socis. 

Desde 2014 R&D organitza una escola d’estiu que tè lloc al ICTA-UAB, a Can Masdeu i a Can Decreix 

(Cerbere, França), que tè un èxit considerable (mes de 100 aplicacions per 35 places). Els seus 

membres, tambè, participan a la organitzaciò i coordinaciò de les conferencies internacionals (que 

van tenir lloc a Paris, 2008; Barelona, 2010; Venezia, 2012; Leipzig 2014; Budapest, 2016). Fialment, 

s’incorpora a l’ambit de difusiò del decreixement (va guanyar el premi a la difusiò del dereixement 

http://www.degrowth.org/rd-recibe-premio-a-la-difusion-del-decrecimiento-por-la-agenda-

latinoamericana-mundial) i tambè amb la redacciò de 10 propostes politiques per la nova esquerra 

sewse creixement (http://www.eldiario.es/ultima-llamada/Decrecimiento-

programa_economico_Podemos_6_334276588.html) 

 

2. Foto y logo de la entitat 

 

 
 

3. Justificaciò del àmbit de actuaciò de la entitat  

Una opiniò que està agaffand interes es que el creixement econòmic infinit no es viable. En un 

planeta amb recursos limitats, la economìa que creix no deixarà de utilitzar sempre mes recursos 

arriband a tocar els limits possibles, i genera problemes com el acces a recursos estrategic (mes 

guerres) o crisis econòmiques degtes al creixent preu del petroli (com la de 2008). 

Per tant, la labor que desenvoupa R&D va en la necessaria direcciò de buscar alterantives al 

creixement. Barcelona es el lloc ideal per tal desenvolupament degut a la obertura a idees i 

practiques alternatius, a mes de moviments socials revindicatius i fins i tot rupturistas amb el orden 

pre-establert i el paradigma domiant. 

 

4. Proposta de projecte 

R&D tè una curta trajectoria pero ja amb un considerable èxit tant a nivell nacional com 

internacional. Considerem que per donar cabida a la creixet demada de formaciò i investigaciò en 

idees i pràctiques alternatives al model del creixement econòmic infinit, en els poòxims anys serà 

oportù amliar ulteriorment l’ambit de les nostres actuacions i la xarxa internacional que s’està 

conformand. Tenim una demanda constant de estudiants i joves investigadors/es de estancias de 
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recerca amb nosaltres que, per la nostra precarietat logistica actual, no tenen caiguda. A mès, per 

la elevada demanda de formaciò, necessitem donar un salt mes enlà de la escola d’estiu, i oferir un 

postgrau o un master amb accès a un espai propi en condicions. Finalment, la nostra xarxa 

internacional fa que vinguib sovint professors/es e investigadors/es visitants. 

Per tot això, necessitem tenir accès a un espai per desenvolupar les nostres tasques de investigaciò, 

formaciò i reforçamentde de la xarxa internacional. 

El espai del hospital de St.Llatzer es molt adaptat a les necessitats de R&D. 

Primer, l’entorn natural en linea amb les practiques com la convivialitat que les idees del 

decreixemet i R&D promouen 

Segon, la cercania a Barcelona i el facil accès al equiament 

Tercer, l’interes democratic (la proposta de uncentre de formaciò en St.Llazter en decidim 

barcelona (la cuarta mès votada en nou barris amb 148 vots. 

Per tot això, desde R&D proposem accedir a un espai en l’edifici i voltant del edifici de St.Llatzer. 

 

5. Espai necessari per dur a terme el projecte 

En principi, necessitem una aula poli-funcional de formaciò de 150m2 que es pugui dividir en dues 

(una aula petita de formaciò + un espai de ordinadors que es puguin juntar en una aula gran). A 

mès, un espai de 50m2 per ùs oficina administrativa / investigaciò. Tercer, un espai de residencia 

per a professors i estudiants visitants de 100m2 (que pugui albergar fins a 5 visitants). Finalment, 

accès a equipaments de cuina (que investigadors visitants i estudiants de les escoles d’estiu puguin 

fer servir) i sanitaris, que tambè es pugui compartir amb altres entitats de St.Llatzer, aixì com un 

espai exterior d’acampada de 200m2, amb accès a serveis sanitaris ecològics (letrina seca, dutxa 

amb purificaciò natural de les aigues....) 

 

6. Frecuentaciò i seves caracteristiques 

La frecuentaciò es caracteritzarìa per un ùs constant al llarg del periode lectiu (30 estudiants + 5 

professors/es e investigadors/es visitants amb residencia temporal en el edifici+ 5 treballadors/es 

investigadors/es de R&D) amb pics puntuals de ùs (organitzaciò de seminaris de formaciò i difusiò, 

fins a 100 persones, i.e. un cap se setmana al mès), reunions dels membres de la associaciò (15-20 

persones, i.e. una tarda cada quince dies), i a les escoles d’estiu (40-50 participants, amb 25 en 

espai d’acampada) durant una setmana, tres cops l’any. En principi, acces motoritzat molt 

puntualment. 

 

7. Necessitats de recursos materials 

Per el desenvolupament de les activitats que proposem, necessitem d’electricitat i connexiò 

internet de banda ampla; a mès, calefacciò a l’hivern. La filosofia del decreixement proposa 

minimitzar l’impacte energetic i material, i comparteix formes alternatives de viure, estudiar i 

treballar. Doncs banys secs millor que banys d’aigua, calefacciò amb lleya o amb plaques solars, i 

arquitectura bioclimàtica, i tot amb una consciencia de minimitzar el conusm, tant per les activitats 

de formaciò i recerca, com per les reunions i seminaris de difusiò, aixì com per les persones 

visitants. 

8. Compatibilitat amb un centre de terapies duals 

Si la mida del centre no es massa grand (maxim 20 persones), si les condicions de separaciò dels 

espais ho permeten, o si els criteris i la estrtuctura de gestiò del centre son adecuats (i.e. gestiò 

comunitaria -per ser mès present, implicada en el dia i dia i flexible) , en principi no haurìa de ser 

incompatible  



9. Necessitat de rehabilitaciò estructural del edifici 

Per poder proposar algo d’això, cal que entrem a veure en quines condicions està l’edifici, i quina 

disposiciò dels espai interiors tè. 


