FASE 2 Sessió 1. Horitzons. 21/09/21
GRUP 1:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Decreixement
Generar consciència i sensibilització ciutadana
Transformar la mobilitat (rodalies, pensar com AMB)
Accés democràtic a la tecnologia (sobirania tecnològica)
Transició cap a energia pública (autoproducció i comunitats energètiques)
Gestió modèlica de l’administració
Empoderament ciutadà (col∙laboració público‐comunitaria)
Diversificació de l’economia (cooperativa i proximitat)
Economia en espiral
Gestió de residus (RRR)
Polítiques i ordenances vinculades a aquest pla de forma transversal
Mentalitat metropolitana
Model d’habitatge (eficient i cooperatiu)
Pandèmia com a experiència i oportunitat

GRUP 2:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Àmbit supramunicipal
Canvi cultural (= educació)
Reducció d’emissions
Conservació biodiversitat
Autoproducció energètica
Comunitats energètiques
Estalvi i eficiència en el consum (energia, bens, …)
Racionalització dels desplaçaments
Compartir bens

GRUP 3:
‐
‐
‐

‐

‐

Paradigma mobilitat (int./ext.)
Reindustrialització (economia circular)
Diversificació sector econòmic (turisme, model regeneratiu versus monocultiu,
governança és el subjecte actiu) no només per consum, sinó per augmentar les
relacions comunitàries
Economia transformadora: 1) agroecologia, més contacte amb la natura, 2)
economia de les cures, 3) economia social i solidària, 4) productes comuns, sòls
comuns, etc.
Natura/biodiversitat: més consciencia de la biodiversitat, recepta verda (banys
de bosc) i recepta blava (relax a l’aigua)

GRUP 4:
‐

Mobilitat: 1) espais lliures de cotxes al voltant del centre, espais educatius i
sanitaris, 2) transport públic interurbà, 3) bicicleta
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Indústria
Educació: motor de transformació, que arribi a tothom (fet social) i a tots els
àmbits
Empresa: acompanyar transicions
Renaturalització/espais naturals
Turisme
Alimentació: menjador escolar, mercats + cooperatives, producció local/regional
Residus: recuperació materials, repara i reutilitzar
Energia: producció i consum
Migració (acollida)
Serveis públics (bombers)
Comerç
Habitatge+edificis (rehabilitació versus nova construcció)
Gestió espais públics
Eines decisió comunitària
Ocupació (garantida, digne i responsable)
Acostar llocs de treball i residència
Garantir transports públics als treballadors
Pla per transformació real
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Eix 1. EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
‐
‐
‐
‐

Generar consciència i sensibilització ciutadana
Promoure un canvi cultural i educatiu
L’educació com a motor de transformació, que arribi a tothom (fet social) i a tots
els àmbits
Pandèmia com a experiència i com a oportunitat

Eix 2. MOBILITAT
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Transformar la mobilitat (rodalies, pensar com AM)
Racionalització dels desplaçaments
Espais lliures de cotxes al voltant del centre, espais educatius i sanitaris
Promoure el transport públic interurbà
Promoure i incentivar l’ús de la bicicleta
Acostar llocs de treball i de residència
Garantir uns bons transports públics als treballadors
Canvi del paradigma mobilitat interior‐exterior

Eix 3. BIODIVERSITAT
‐
‐
‐
‐

Conservació biodiversitat
Renaturalització/espais naturals
Crear més consciencia sobre la biodiversitat
Recepta verda (banys de bosc) i recepta blava (relax a l’aigua)

Eix 4. ECONOMIA TRANSFORMADORA i COMERÇ
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Diversificació de l’economia (cooperativa i de proximitat)
Economia en espiral
Estalvi i eficiència en el consum
Diversificació del sector econòmic: canvi del model turístic, canvi del model de
monocultiu pel model regeneratiu, etc. No només per consum, sinó per augmentar
les relacions comunitàries
Economia transformadora: fomentar la agroecologia (més contacte amb la natura),
l’economia de les cures, l’economia social i solidària i els productes comuns
Compartir bens
Canvi en el model d’habitatge (eficient i cooperatiu), i de gestió d’habitatges
(rehabilitació versus nova construcció)
Canvi del model alimentari (menjadors escolars, mercats i cooperatives, producció
local/regional,...)
Migració i acollida
Ocupació digne, responsable i garantida

FASE 2 Sessió 1. Horitzons. 21/09/21

Eix 5. SECTOR INDUSTRIAL I EMPRESARIAL
‐
‐
‐

Reducció de les emissions
Acompanyament en les transicions de les empreses
Reindustralització (economia circular)

Eix 6. ENERGIA
‐
‐

Transició cap a l’energia pública (autoproducció i comunitats energètiques)
Estalvi i eficiència en el consum (energia, bens, …)

Eix 7. DECISIÓ COMUNITÀRIA
‐
‐
‐

Accés democràtic a la tecnologia (sobirania tecnològica)
Empoderament ciutadà (col∙laboració publico‐comunitària)
Promoure eines de decisió comunitària

Eix 8. POLÍTIQUES I ORDENANCES
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Gestió modèlica de l’administració
Gestió de residus (RRR): fomentar la recuperació, reparació i reutilització de
materials
Mentalitat metropolitana (àmbit supramunicipal)
Reducció de les emissions
Millora dels serveis públics
Gestió dels espais públics
Qualsevol política ha de seguir la lògica de sobiranies (energètica democràtica,
empoderament, coneixement, compartir responsabilitat i implicació ciutadana)

Eix 9. TRANSVERSALS (altres): Disminució de les desigualtats (racisme, pobresa...) i
feminisme

