PLA DE TRANSICIÓ ECOSOCIAL – FASE 4 Priorització de propostes

EIX 10. JUSTÍCIA SOCIAL, GLOBAL I CLIMÀTICA
Objectiu específic

Nom Proposta

Descripció proposta
1.1. Convertir la incineradora en una empresa generadora d’energia
de forma pública, que fos capaç de subministrar una gran quantitat
d’energia a la ciutat (exemple del ponent).

Aprofitament de la incineradora i
planta de tractament de residus i 1.2. Centre de tractament de residus i planta d’orgànica: augmentar
1. Garantir drets d’accés a planta d'orgànica per a la generació la seva eficiència per poder generar més energia i que pugui ser
l’energia per a tothom.
d'energia pública
utilitzada, per exemple, en equipaments públics).
1.4. Fer un mapatge per saber quines són les zones amb més
necessitats, i prioritzar els recursos energètics en aquestes zones.
Priorització dels recursos
1. Garantir drets d’accés a energètics en les zones més
l’energia per a tothom.
vulnerables

1.5. Eliminar els punts foscos de la ciutat com per exemple Girona
Est i altres ( incrementa bretxa digital). L’Oficina d’eficiència
energètica és una oportunitat.

2. Garantir drets d’accés a
l’alimentació saludable.
3. Avançar cap a un
model de sobirania
alimentària i agroecologia.
4. Garantir l’edificació i
accés a l’habitatge.
5.1. Que l’ajuntament pugui promoure zones o llocs d’intercanvi
cultural i generar espais de diàleg per conèixer diferents realitats,
que ajudi amb la visió global.
5. Garantir els drets a la
migració, així com
d’acollida.

Promoure
espais
d'intercanvi 5.2. Promoure l’acollida a la ciutat.
cultural i l'acollida a la ciutat, i
potenciar la lluita contra el racisme 7.2. Potenciar el coneixement i el reconeixement de l’altre.

6. Reduir la pobresa.

Establir altres mètodes de càlcul de 6.1. Mirar altres índex que no siguin el PIB, per tal d’establir les
creixement no basat únicament en polítiques públiques. Buscar un desenvolupament i creixement que
l'economia
no sigui el creixement econòmic.

7. Acabar amb la xacra
del racisme i del
patriarcat.
8. Promoure energia de
km. 0 i preu raonable.
9. Adquirir un compromís
de ciutat per a reduir les
externalitats negatives
cap al sud global.

9.4. Assessorament a les empreses perquè redueixin la compra de
Fomentar la compra de proximitat productes d’altres zones, i que puguin consumir productes de
en les empreses
proximitat.

9. Adquirir un compromís
de ciutat per a reduir les
externalitats negatives
cap al sud global.

Proposta
de
Cooperacions
Tècniques a ajuntaments del Sud 9.5. promoure accions a través del servei de Cooperació. Promoció
Global
recursos de sensibilització i campanyes específiques.
10.1. Buscar el lloc de procedència dels productes que consumim, i
generar línies de treball o cooperació amb els pobles/ciutats/països
d’on venen aquests productes. Això ajudaria a una visió de globalitat
i de la problemàtica que es genera al sud global.
10.2.Educar i sensibilitzar.

10. Reparació dels danys
produïts a països del sud
global.

Fomentar l'educació i sensibilització
vers les conseqüències que tenen
els nostres hàbits de consum als
països el sud global

9.2. Adquirir consciència: que quan parlem de justícia global no
només s’ha de pensar en alimentació de km. 0, sinó que també hem
de ser conscients d’on ve l’energia que es consumeix, o d’altres
serveis.

Pàgina 1 de 1

