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EIXOS ESTRATÈGICS I OBJECTIUS ESPECÍFICS
Eix 1. MOBILITAT
1. Reduir les emissions derivades de la mobilitat.
2. Canviar el paradigma cap a una mobilitat urbana i interurbana sostenible,
interconnectada amb el transport públic (intermodalitat).
3. Promoure i incentivar l’ús de la bicicleta.
4. Interconnectar tota la xarxa de carrils bici urbana i interurbana.
5. Promoure el transport públic interurbà i urbà sostenible.
6. Garantir l’accés universal al transport públic (bicicleta, bus, tren…) a persones
treballadores, vulnerables, infants, joves...
7. Racionalitzar els desplaçaments viables i sostenibles.
8. Acostar llocs de treball i de residencia, plantejar la no mobilitat.
9. Espais lliures de cotxes al voltant de centres educatius i sanitaris.
10. Incloure la visió d’Àrea Metropolitana i territorial.
11. Promoure compartir mobilitat privada (cotxe, patinets...).
Eix 2. BIODIVERSITAT
1. Incentivar la conservació biodiversitat.
2. Renaturalització/espais naturals. Conservar i restaurar la connectivitat ecològica
entre espais naturals.
3. Crear més consciencia sobre la biodiversitat a tots els nivells: centres educatius,
casals, centres cívics, administració, veïnatge...
4. Fomentar l’educació ambiental i la participació ciutadana.
5. Fomentar iniciatives de custòdia del territori.
6. Controlar la fauna domèstica i les espècies invasores i al·lòctones.
7. Crear mecanismes de comunió entre ciutat i natura.
Eix 3. MODEL ECONÒMIC
1. Diversificar l’activitat econòmica de la ciutat.
2. Incentivar un model econòmic pensant des de la circularitat o l’economia en
espiral.
3. Economia transformadora: fomentar la agroecologia, l’economia de les cures,
l’economia social i solidària i els procomuns.
4. Ocupació digne, responsable i garantida.
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5. No només per consum, sinó per augmentar les relacions comunitàries.
6. Impulsar model econòmic que permeti arribar a la sobirania financera verda
(millorar contractació de serveis bancaris).
7. Garantir la igualtat de gènere dins del sistema socioeconòmic i laboral.
8. Promoure la distribució de les càrregues del model reproductiu.
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.
12. Relocalització del sistema productiu.
13. Garantir l’accés a productes i serveis de proximitat i sostenible a la gent més
desafavorida.
Eix 3.1. Sector productor, agrícola i alimentari
1. Promoure l’activitat productiva proximitat.
2. Canvi del model alimentari (menjadors escolars, mercats i cooperatives,
producció local/regional...).
Eix 3.2. Sector industrial
1. Reducció de les emissions.
2. Acompanyament en les transicions de les empreses.
3. Reindustralització (economia circular).
Eix 3.3. Sector serveis
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).
Eix 3.4. Comerç i consum
1.
2.
3.
4.

Promoure l’activitat de consum de proximitat i cooperativa.
Estalvi i eficiència en el consum.
Compartir béns.
Potenciar un consum de roba responsable i de proximitat. (Crear una moda).
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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…
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.
Eix 3.5. Factor laboral
1. Reducció de jornades laborals.
2. Canvi en la gestió de feines (cooperatives).
3. Oferir transicions professionals per als sector més contaminants i
ambientalment nocius.
Eix 4. RESIDUS: GENERACIÓ I GESTIÓ
1. Millorar la gestió de residus municipals.
2. Reduir la generació de residus de la població, així com de les diferents activitats
econòmiques, socials, culturals..., especialment les dutes a terme per
l’administració.
3. Millorar la gestió de residus (RRR): fomentar la recuperació, reparació i
reutilització de materials. Fomentar la remunicipalització del servei.
4. Acabar amb la incineració de residus com a via de gestió, així com la
d'abocadors.
5. Relocal·litzar el reciclatge i les externalitats negatives que comporta la gestió
dels residus.
6. Redistribuir la càrrega fiscal segons la generació de residus.
7. Responsabilitzar els productors de la petjada dels seus productes.
Eix 5. URBANISME I HABITATGE
Eix 5.1. Urbanisme
1. Planificació urbanística per impulsar racionalització dels desplaçaments (acabar
amb zones residencials (tipus sprawling) i diversificar els serveis des d'un punt
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2.
3.
4.
5.

de vista d'equitat territorial i socioeconòmica. Avançar cap a la ciutat dels 15
minuts (feminista, sostenible i accessible per a tothom).
Renaturalitzar els espais urbans verds (acabar amb places cimentades i carrers
sense arbrat).
Adaptar la ciutat per a fer-la resilient al canvi climàtic (resiliència davant riuades,
resiliència davant onades de calor...).
Recuperar els carrers i l’espai públic com a lloc de trobada comunitària i
sociabilització.
Fer un urbanisme que eviti la segregació espacial de les persones segons el seu
nivell socioeconòmic i ofereixi un espai públic i serveis de qualitat a tothom.

Eix 5.2. Habitatge
1. Canvi en el model d’habitatge (eficient i cooperatiu), i de gestió d’habitatges
(rehabilitació versus nova construcció), evitant l’especulació i processos de
gentrificació i promovent l’arquitectura biofílica.
2. Garantir accés a un habitatge digne.
3. Augmentar considerablement el nombre de pisos de lloguer social i augmentar
el parc públic d’habitatge.
4. Promoure la rehabilitació per sobre de la nova construcció, sobretot a espais
naturals.
5. Rehabilitació energètica d'habitatges (finançament, ajudes i facilitats
administratives). Afavorir la biodiversitat i lluitar contra la crisi climàtica (edificis
que produeixen més energia que la consumida...).
Eix 6. ENERGIA
1. Transició cap a l’energia pública (autoproducció i comunitats energètiques,
empresa pública d’energia).
2. Estalvi i eficiència en el consum (energia primària i secundària, béns, …).
3. Garantir l'estalvi energètic i el decreixement energètic de l'administració i
assegurar la compra d’energies netes i socialment responsables.
4. Incentivar i promoure el decreixement energètic a la ciutat (comerç, habitatge,
serveis...).
5. Reduir de manera generalitzada l’ús d’energies no renovables.
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Eix 7. AIGUA: CONSUM I SERVEI
1. Reduir el consum d'aigua per càpita.
2. Reduir el consum d'aigua de l'administració.
3. Estudiar l'efecte de l'escassetat d'aigua de futures dècades i com garantir-ne
l'accés.
4. Assegurar el bon estat ecològic dels rius i altres ecosistemes aquàtics (basses,
aiguamolls, rieres, sèquia...).
5. Governança democràtica de l'aigua.
6. Potenciar la recirculació de l’aigua (, depuració, reaprofitament...).
7. Separació de les línies de clavegueram en aigües servides i pluvials.
8. Afavorir els sòls permeables.
9. Regular el consum d’aigua per part de l’agricultura i aprofitar el potencial
agroecològic de la Sèquia.

Eix 8. EIX TECNOLOGIA I DIGITALITZACIÓ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sobirania tecnològica.
Racionalització i decreixement de l’ús de tecnologies (RRR) i digitalització.
Garantir la sobirania de les dades mitjançant un ens públic.
Garantir els drets a la tecnologia i la internet.
Promoure les solucions basades en la natura.
Desmaterialitzar la tecnologia.(aprofitar els avenços de la tecnologia per la
transició).
7. Accés democràtic a la tecnologia (sobirania tecnològica).
Eix 9. SALUT PÚBLICA
1.
2.
3.
4.
5.

Per una ciutat que garanteixi un sistema de salut universal públic i de qualitat.
Garantir accés/dret a aliments de qualitat.
Garantir dret a un aire net --> reducció contaminació atmosfèrica.
Reduir contaminació acústica.
Promoure activitats a l'entorn natural amb sintonia i respecte.

Eix 10. JUSTÍCIA SOCIAL, GLOBAL I CLIMÀTICA
1. Garantir drets d’accés a l’energia per a tothom.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Garantir drets d’accés a l’alimentació saludable.
Avançar cap a un model de sobirania alimentària i agroecologia.
Garantir l’edificació i accés a l’habitatge.
Garantir els drets a la migració, així com d’acollida.
Reduir la pobresa.
Acabar amb la xacra del racisme i el patriarcat.
Promoure energia de km 0 i preu reunable.
Adquirir un compromís de ciutat per a reduir les externalitats negatives cap al
sud global.
10. Reparació dels danys produïts a països del sud global.
Eix 11. EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
1. Generar consciència i sensibilització ciutadana.
2. Promoure un canvi cultural i educatiu.
3. Fer de l’educació un motor per la transformació social i cultural, que arribi a
tothom (fet social) i a tots els àmbits i col·lectius (AAVV, patronals etc.).
Eix 12. GOVERNANÇA, DEMOCRÀCIA I DECISIÓ COMUNITÀRIA
1.
2.
3.
4.
5.

Crear i ampliar espais de col·laboració publico-comunitària.
Promoure eines de decisió comunitària.
Aprofundiment democràtic i empoderament comunitari.
Repartició dels esforços perifèrics i urbans.
Promoure instruments per la governança.

Eix 13. ADMINISTRACIÓ
1.
2.
3.
4.

Gestió modèlica de l’administració (eficiència i agilitat).
Mentalitat metropolitana per la transició energètica (àmbit supramunicipal).
Reducció de les emissions dels edificis públics, així com de l’activitat derivada.
Incentivar que qualsevol contractació pública tingui criteris de procedència
(proximitat) i condicions laborals dels llocs de procedència dels materials i
productes.
5. Reduir la generació de residus a l'administració i la ciutadania.
6. Qualsevol política ha de seguir la lògica de sobiranies (energètica democràtica,
empoderament, coneixement, compartir responsabilitat i implicació ciutadana).
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Altres idees, comentaris, debats que han sorgit i no han quedat ubicats a cap eix:
1- Explicar millor la relació entre Transició Ecosocial i emergència climàtica
2- Com repartir els esforços perifèrics i urbans?
3- Quines son les limitacions de l'administració de Girona? que pot fer? i fins on
pot arribar?

