FASE III. PROCÉS PARTICIPATIU PER A L'ELABORACIÓ DEL PLA DE TRANSICIÓ ECOSOCIAL DE GIRONA
SESSIÓ 5. Model Econòmic, Tecnologia i Digitalització
Eix 3: MODEL ECONÒMIC
Objectius específics:

Comentaris i actuacions previstes

1. Diversificar l’activitat
econòmica de la ciutat

‐ Premiar els comerços que reciclin o que fomentin l’economia en
espiral.
‐ Estructura econòmica capaç d’adaptar‐se als canvis.
‐ Que com a ciutat, i com a ajuntament, es pugui replantejar
l’activitat de la ciutat (exemple, que cada ciutadà no pugui estar a
més de X metres de determinats serveis).
‐ Que el govern (ajuntament) faci polítiques per intentar canviar el
model econòmic basat en el turisme → impulsar un model de turisme
amb un número de turistes menor, de més llarga estança i que
incorpori la història i el tipus de ciutat.

Accions previstes (tècnics)

2. Incentivar un model econòmic ‐ Incentivar tant als productors, com a nivell individual de les veïnes,
pensant des de la circularitat o
que reciclin “bé” (exemple càpsules de Nespresso).
l’economia en espiral
‐ Responsabilitzar els productors.
‐ Que tots els barris de la ciutat tinguin comerços de proximitat
(promoure aquests comerços des del propi ajuntament) ‐ ciutat de
les distàncies curtes ‐.
‐ L’ajuntament podria obrir a la ciutat tallers per recollir elements
tecnològics i reparar‐los (com es fa a Nicaragua que no hi ha
recursos).
‐ Pensar quins són els negocis que calen (necessaris) a la ciutat i obrir‐
los amb economia social.
‐ Contenidors intel∙ligents per fomentar el reciclatge (pujar impostos i
taxes als ciutadans que no ho acostumen a fer).
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3. Economia transformadora:
fomentar l’agroecologia,
l’economia de les cures,...

4. Ocupació digna, responsable i
garantida

‐ Contractació pública ètica i responsable: donar punts a les empreses
cooperativitzades, si hi ha una bona política d’igualtat de gènere, si
els treballadors estan sindicats, etc.
‐ Plans d’ocupació i formació → recuperar productes.

5. No només per consum, sinó
per augmentar les relacions
comunitàries

‐ Ciutat de distàncies curtes: tenir més comerços als barris també
afavoreix el sentiment de barri.

6. Impulsar un model econòmic
que permeti arribar a la
sobirania financera verda
(millorar la contractació de
serveis bancaris)

‐ Crear una “incubadora” d’iniciatives que pugui ser un servei
d’acompanyament per aquelles empreses o comerços que apostin
per l’economia verda.

7. Garantir la igualtat de gènere
dins del sistema socioeconòmic i
laboral

8. Promoure la distribució de les ‐ Arribar en el mon laboral a la coresponsabilitat per raó de gènere
càrregues del model reproductiu
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9. Reconèixer i reforçar el
sistema sociosanitari i de cures

10. Avançar cap a una estructura
productiva i de llocs de treball
social i ambientalment útils i no
nocius

11. Promoure la presència de
l’economia social i solidària a la
ciutat

‐ Apostar per uns requisits (en forma de normativa) que hagin de
tenir les empreses que vulguin obrir locals: aquells que apostin per
l’economia circular, condicions dignes de treball, km 0, etc.
‐ Ajudes a les famílies per accedir a tots aquells productes i comerços
ecològics i responsables.

12. Relocalització del sistema
productiu
‐ Producte de km 0 i de proximitat.
13. Garantir l’accés a productes i
serveis de proximitat i sostenible
a la gent més desafavorida
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Eix 3.1: SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA I ALIMENTARI
Objectius específics:

Comentaris i actuacions previstes

1. Promoure l’activitat
productiva de proximitat

‐ Model de ciutat de distàncies curtes.

2. Canvi del model alimentari
(menjadors escolars, mercats i
cooperatives, producció
local/regional...)

‐ Educació entorn l’impacte ambiental i de salut que, per exemple,
pot tenir la carn. → que els comerços ofereixin productes alternatius
a la carn.

Accions previstes

Eix 3.2: SECTOR INDUSTRIAL
Objectius específics:

Comentaris i actuacions previstes

Accions previstes

1. Reducció de les emissions

2. Acompanyament en les
transicions de les empreses

3. Reindustralització (economia
circular)

‐ Fer polítiques de promoció de les indústries que fomentin el
cooperativisme i el model de ciutat verda.
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Eix 3.3: SECTOR SERVEIS
Objectius específics:

Comentaris i actuacions previstes

Accions previstes

1. Millora i augment dels serveis
públics

2. Desincentivar el model
monocultiu del turisme

3. Avançar cap a un turisme
sostenible (econòmica, social i
ambientalment)

‐ Treballar per un turisme de menor quantitat però de més qualitat,
que tingui relació amb la vida de la ciutat.

Eix 3.4: COMERÇ I CONSUM
Objectius específics:

Comentaris i actuacions previstes

Accions previstes

1. Promoure l’activitat de
consum de proximitat i
cooperativa

2. Estalvi i eficiència en el
consum
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3. Compartir béns

4. Potenciar un consum de roba
responsable i de proximitat
(crear una moda)

5. Habilitar espais d'intercanvi de
roba o botigues de 2a mà. Donar
llocs de treball a persones amb
risc d'exclusió social

6. Canviar la política de grans
superfícies i supermercats, per
promoure el comerç local i
mercats, els quals és més fàcil
d'influenciar en reducció de
residus, proximitat…

‐ Fer convenis amb associacions de comerços (per exemple, aquells
comerços que poden portar producte de proximitat a casa).

7. Canvi dels patrons de consum
i estils de vida (més ecològic, de
proximitat, cicle curt, menys
energia...)

8. Promoure el consum de
productes ecològics
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Eix 3.5: FACTOR LABORAL
Objectius específics:

Comentaris i actuacions previstes

Accions previstes

1. Reducció de jornades laborals

2. Canvi en la gestió de feines
(cooperatives)

3. Oferir transicions
professionals per als sectors més
contaminants i ambientalment
nocius
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Eix: 8: TECNOLOGIA I DIGITALITZACIÓ

Objectius específics:

Comentaris i actuacions previstes

Accions previstes (tècnics)
Es pot contribuir sobretot en temes de
sobirania de les dades, però també
emprant solucions tecnològiques com
GAIA‐X, promogudes per la UE.

1. Sobirania tecnològica

‐ Polítiques que posin recursos educatius i econòmics sobre la taula
que trenquin amb l’escletxa tecnològica, que s’ha vist més
accentuada arrel de la pandèmia.
‐ Màxim accés (democràtic) a les tecnologies, però sempre
racionalitzant‐la, ja que les matèries primeres no són infinites i molts
cops venen de països del sud global.
‐ Responsabilitat en l'ús de les tecnologies entenent l’impacte que
tenen: posar la tecnologia a favor de la transició ecosocial, no a favor
de les grans multinacionals.
‐ Eines informàtiques de codi lliure → programa de recuperació
tecnològica que permeti que instruments que estan en desús (ferralla
tecnològica) es puguin tornar a posar en circulació (i siguin
aprofitades per les famílies més desafavorides) i d’altra banda, que
se’n faci una gestió responsable dels residus.
‐ Estatut de drets laborals entorn el teletreball, coresponsabilitat en
termes de gènere.
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‐ No generar Smartcity.
‐ Responsabilitat en l'ús de les tecnologies entenent l’impacte que
tenen: posar la tecnologia a favor de la transició ecosocial, no a favor
de les grans multinacionals. → Trobar consensos per saber en quins
punts la tecnologia ens pot reportar un benefici social i en quins
altres no.
‐ En quin punt la tecnologia i la digitalització són necessàries? (donar‐
li una dimensió útil).
2. Racionalització i decreixement
‐ Priorització per part de l’ajuntament, de forma interna i externa, de
de l’ús de tecnologies (RRR) i
l’ús de les tecnologies.
digitalització
‐ Responsabilitat de tots els residus que generen les tecnologies, i
promoure i fomentar aquells sectors econòmics que puguin anar cap
a la circularitat en l’economia.
‐ Premiar aquelles empreses que es dediquen a reparar tecnologia,
com a mesura en contra de l'obsolescència programada.
‐ Fer èmfasi en la pedagogia i l’educació sobre les tecnologies
(racionalització i ús responsable, no només per l’accés a les xarxes
socials sinó també pels materials que s’hi generen).

3. Garantir la sobirania de les
dades mitjançant un ens públic

‐ I tenint en compte que el "núvol" (drives, correus electrònics,
YouTube,... Internet i emmagatzematge d'informació), si s'equiparés
a un país, seria el 3r país més emissor de GEH.

4. Garantir els drets a la
tecnologia i la Internet

‐ Ajuts a les llars més desafavorides per poder accedir a Internet.

Podem reduir, especialment el consum
energètic. Difícilment podrem reutilitzar
(com a molt, que altres puguin reutilitzar
els nostres productes obsolets) i no
tenim capacitat de reciclar productes
tecnològics.

Cal garantir la sobirania de les dades per
part dels ciutadans via tecnologies
innovadores com el Blockchain.

L'ajuntament ha de facilitar al ciutadà
l'accés a l'administració digital. Fomentar
l'alfabetització digital.
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5. Promoure les solucions
basades en la natura

‐ Que l’ajuntament pugui fer un seguiment i donar informació sobre
l’origen i el tipus de materials que s’utilitzen en les empreses
(electronicwatch).

6. Desmaterialitzar la tecnologia
(aprofitar els avenços de la
tecnologia per la transició)

‐ Promoure la cooperació (tecnològica) entre empreses o persones
que saben sobre tecnologia per poder fer un “intercanvi”, i que es
generin eines per ajudar les persones amb més dificultats d’accés a
les tecnologies (reduir l’escletxa digital).
‐ Crear llocs de treball específics (acció anterior).

7. Accés democràtic a la
tecnologia (sobirania
tecnològica)

‐ Que tots els barris de la ciutat puguin accedir a la xarxa, però també
a la tecnologia (serveis). → Mitjans (que per exemple els infants
puguin tenir ordinadors disponibles a casa, fer èmfasi en
l’alfabetització de les famílies (sobretot les dones que han sigut les
que han estat amb els nens i nenes durant la pandèmia …).
‐ Facilitar l'accés a diferents tràmits, que moltes vegades són molt
difícils i no són a l'abast de tothom.
‐ Que es faciliti l’accés a les tecnologies i a la informació (exemple:
com fan els museus).
‐ Crear un centre o un espai a l’ajuntament on hi hagi persones que
puguin ajudar a joves, persones migrades, persones grans… a tenir
més informació sobre l’ús de la tecnologia i reduir l’escletxa digital.

En l'àmbit de les NbS i des d'un punt de
vista de la tecnologia digital, es pot
contribuir a la gestió forestal i de zones
verdes sostenibles.

Servei de Sistemes i Tecnologies de la
Informació.
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