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Hi ha un munt d’estudis i evidències 
científiques que indiquen amb ni-
tidesa que el camí que segueix la 
nostra civilització, esperonada pel 
sistema econòmic capitalista fi-
nancer imperant a tot el món, ens 
condueix a situacions molt adver-

ses per a la major part de la humanitat i la 
resta d’éssers vius que habitem el planeta.

Encara que augmenta la consciència sobre 
aquests problemes i també els discursos so-
bre la necessitat d’abordar-los, la veritat és 
que els grans indicadors mostren que anem 
a pitjor. Sense anar més lluny, l’últim estudi 
del Programa de Nacions Unides per al Medi 
Ambient de març de 2019 (GEO-61) constata 
dinàmiques molt negatives quant a la dispo-
nibilitat d’aigua, la contaminació química de 
sòls i aigües, l’acumulació de plàstics i residus 
als mars, la sobrepesca, la pèrdua de biodi-
versitat, la pèrdua de sòls o el ràpid avanç del 
canvi climàtic.

El ritme de degradació és tan accelerat que no 
és que estiguem posant en risc el benestar de 
les generacions futures, sinó que, si no modi-
fiquem dràsticament de rumb, estem abocats 
a canvis molt forts i negatius a curt termini. I 
tots aquests canvis en allò ambiental es pro-
dueixen alhora que s’incrementa la injustícia 
en el repartiment de la riquesa, tant a escala 
global com dins dels estats.

Amb aquest panorama ja no hi ha temps de 
transformacions irrellevants i cosmètiques. Al 
contrari, és necessari i urgent un tomb com-
plet del nostre sistema socioeconòmic que 
pose el manteniment de la vida, la sostenibi-
litat ambiental i l’equitat i justícia social en el 

centre d’actuació i decisió. És en aquesta línia 
en què es fan les propostes que es resumei-
xen a continuació.

Sabem que no és un canvi senzill, però també 
som conscients que no hi ha més alternati-
va raonable que caminar amb determina-
ció en aqueixa direcció. A més, per poc que 
s’analitzen les propostes ecosocials que es re-
sumeixen en aquest document, es pot compro-
var com la seua posada en marxa tindria molts 
beneficis addicionals: generació d’ocupacions 
verdes, millora de l’equitat i la justícia social, 
augment de la seguretat i sobirania alimen-
tària i de la qualitat de vida, etc. D’altra ban-
da, el finançament per al canvi pot eixir en 
bona mesura de l’aplicació de les propostes 
d’ecofiscalitat com les que han fet públiques 
les principals organitzacions ecologistes2. 

12

1 https://www.unenvironment.org/es/news-and-stories/comunicado-de-prensa/la-salud-humana-enfrenta-graves-
amenazas-si-no-se-toman

2 https://www.ecologistasenaccion.org/?p=114119
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CONSERVACIÓ
DE LA NATURA
Aturar la pèrdua de biodiversitat

 
•	 Aprovació	 d’un	 Pla	 d’emergència	 per	 a	 aturar	 la	 pèrdua	 de	 biodiversitat. Aquest 

pla hauria d’incorporar mesures concretes per a complir els compromisos de les Me-
tes d’Aichi del Conveni de Diversitat Biològica i de l’Estratègia Europea de Biodi-
versitat, com ara condicionar totes les polítiques sectorials a l’objectiu d’aturar la 
pèrdua de biodiversitat i identificar i actuar sobre els incentius i subvencions con-
tràries a la conservació de la biodiversitat. També caldria revertir la modificació 
de la Llei de patrimoni natural i biodiversitat sobre espècies exòtiques invasores. 

•	 Protegir	 el	 llop	 ibèric	 a	 tot	 Espanya mitjançant la seua incorporació a la Llis-
ta d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial desenvolupada pel RD 
139/2011. Avaluar l’estat de conservació de les poblacions al nord del Duero per a es-
tudiar-ne la inclusió en el Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades en la categoria 
de “vulnerable”. En totes les regions al sud del Duero el llop ha d’incloure’s en el Ca-
tàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades i estar catalogat com a “en perill d’extinció”. 

•	 Reconéixer	els	animals	no	humans	 com	a	éssers	dotats	de	 sensibilitat. Aquest fet ha 
d’estar arreplegat en el Codi Civil. A més, cal una normativa amb major nivell de protecció 
que previnga el maltractament animal. Açò es pot aconseguir amb una llei marc estatal 
de protecció animal que assente les bases i que el Codi Penal n’amplie la protecció als 
animals silvestres.

 

AIGUA
Ajustar el regadiu a la disponibilitat hídrica

 
•	 Embassaments	i	transvasaments: es tracta d’infraestructures de gran impacte ambiental i 

social el nombre de les quals no ha de continuar creixent.

 ‒ Abandó definitiu dels projectes d’embassaments de Biscarrúes i Almudévar (Osca) i Ba-
rrón (Alava).

 ‒ Paralització de les obres dels embassaments: recreixement de Yesa (Osca), Mularroya 
(Saragossa) i Alcolea (Huelva).

 ‒ Abandó definitiu de la pretensió d’establiment de nous transvasaments entre diferents 
demarcacions.

 ‒ Tancament progressiu del transvasament Tajo-Segura.
 ‒ Clausura del transvasament Siurana-Riudecanyes (Tarragona) i posada en marxa de les 
alternatives existents.
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•	 Regadiu: actualment el regadiu és el principal consumidor d’aigua al nostre país, de l’orde 
del 84,3 % (INE 2015). Així doncs, ens fa molt més vulnerables als períodes de sequera i a més 
posa en greu risc el manteniment dels cabals ambientals. Per això, sol·licitem: 
 ‒ Moratòria a la creació de nous regadius en qualsevol lloc de l’Estat.
 ‒  Eliminació dels regadius il·legals existents.
 ‒  Establiment de restriccions prèvies a les campanyes de reg, de tal manera que el volum 
d’aigua emmagatzemada en els embassaments, per al principi del següent any hidrolò-
gic, no se situe per davall del 40 %. 

 
•	 Dret	humà	a	l’aigua: el dret a l’aigua potable i al sanejament es va reconéixer per l’Assemblea 

General de Nacions Unides com a dret humà essencial per al ple gaudi de la vida i de tots els 
drets humans l’any 2010, perquè és un bé imprescindible. En un context de constants priva-
titzacions i pujades de preus d’aquest bé comú, exigim:
 ‒ Incorporació en la legislació del dret humà a l’aigua i al sanejament.
 ‒ Gestió pública i democràtica de l’aigua.
 

MEDI MARÍ
Deixar endarrere la sobrepesca
 

•	 Pesca: fer especial insistència en la situació extrema en què es troba el Mediterrani. Ca-
len mesures urgents més enllà de les que es puguen establir des de la Comissió Europea. 
Compromís amb el rendiment màxim sostenible fixat en la Política Pesquera Comuna per 
al 2020 en totes les poblacions explotades (Atlàntic i Mediterrani). De cara a aconseguir-ho, 
sobretot al Mediterrani, la prohibició de l’arrossegament de profunditat entre la costa i els 
100 metres de profunditat per a tot l’any.

  
•	 Dofins: acabar de manera progressiva i regulada amb l’activitat dels delfinaris, amb la 

prohibició tant de la importació de cetacis com dels programes de cria en captivitat. Prohi-
bició de l’ús de mamífers marins en espectacles públics. En altres països del nostre entorn 
s’estan prenent mesures ambicioses en aquest sentit.

 

AGROECOLOGIA
Donar suport a la ramaderia extensiva, 
abandonar la ramaderia industrial

 
•	 Abandonar	la	política	de	suport	a	la	ramaderia	industrial i re-

emplaçar-la per una política de suport a la ramaderia extensiva amb base agroecològica, 
per a produir aliments amb alt valor afegit, alta biodiversitat, baixa petjada climàtica i 
ocupació rural de qualitat, i evitar el despoblament total de les zones que més l’han patit.
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•	 Posar	en	marxa	un	pla	de	reducció	de	l’ús	de	pesticides	al	50 %	per	a	2023 que frene la 

ràpida pèrdua d’espècies i biomassa d’insectes (80 % en els últims 30 anys), les funcions 
dels quals són crítiques per a la seguretat alimentària, per exemple com a pol·linitzadors, 
i el funcionament de les cadenes tròfiques.

 
 

ENERGIA I CLIMA 

Reducció d’emissions del 7 % anual
 
•	 Assolir	reduccions	d’emissions	anuals	a	Espanya	superiors	al	7 %	anual	fins	a	2030.	Amb 

aquesta finalitat s’haurà d’establir un calendari de tancament clar dels sectors fòssils, 
impedir la creació de noves infraestructures (com ara les gasístiques previstes) o el des-
envolupament de plans que generen emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. Aquestes 
reduccions només es poden assolir combinant l’ús d’energies renovables amb un descens 
del consum energètic actual. El compliment dels objectius climàtics ha de reflectir-se en el 
tractament juridicoconstitucional amb el major grau de vinculació.

•	 Elaborar	una	ruta	de	transformació	del	sistema	elèctric	que	implique	arribar	al	100 %	de	
subministrament	elèctric	d’origen	renovable	abans	de	2030.	L’impuls de les renovables 
ha d’anar acompanyat de mesures estructurals que aprofundisquen en la democratització 
energètica i la lluita contra la pobresa. Una auditoria clara dels costos elèctrics, la no re-
novació dels permisos de les centrals de carbó i nuclears, la reforma del sistema tarifari 
i l’impuls de projectes ciutadans de democratització de la producció d’energia renovable 
han de ser l’acció prioritària per a la transformació del sistema energètic.

 

TRANSPORT
Reduir dràsticament les emissions del 
transport

 
•	 Moratòria	a	la	construcció	de	noves	autovies,	autopistes,	aeroports	i	
vies	ferroviàries	d’alta	velocitat	(AVE).	Tancar o reconvertir infraestructu-

res innecessàries o redundants. Amb els recursos que s’alliberen cal incre-
mentar les inversions en els trens de rodalies, la xarxa convencional ferro-
viària, els carrils bus i les infraestructures ciclistes.

•	 Increment	dels	impostos	relacionats	amb	els	vehicles	perquè	contri-
buïsquen	a	la	millora	de	la	qualitat	de	l’aire	i	la	lluita	contra	el	canvi	climàtic:	un impost 
de matriculació del qual només estiguen exempts els vehicles Zero Emissions, un impost 
de circulació que incloga criteris ambientals (emissions NOx i de CO2), elevar l’impost 
d’hidrocarburs per al dièsel i la gasolina, i també augmentar-ne la quantia general. La 
pujada dels impostos ha d’estar unida a millores socials amb la finalitat que no es vegen 
més afectades les classes més empobrides. Us
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t •	 Aprovar	una	Llei	estatal	de	mobilitat	sostenible	que reduïsca la necessitat de mobilitat, 
garantisca l’establiment d’una fiscalitat amb criteris ecològics dels diversos mitjans de 
transport i que permeta un finançament adequat dels transports públics, les infraestruc-
tures ciclistes i les millores dirigides a crear poblacions més amables per al vianant i la 
bicicleta. La dita llei ha d’obligar els ajuntaments o entitats supramunicipals a crear, o si és 
el cas adaptar, els seus plans de mobilitat perquè en 2030 les emissions de gasos d’efecte 
d’hivernacle del transport s’hagen reduït, almenys, a la meitat.

 

RESIDUS
Recollida selectiva de la part orgànica 
dels residus urbans

 
•	 Implantació	de	la	recollida	selectiva	de	la	fracció	orgànica	dels	
residus	municipals.	És fonamental que se separe obligatòriament 
a les llars la fracció orgànica dels residus domèstics i que els 
municipis implanten sistemes per a arreplegar-la de manera di-
ferenciada.

El sistema més eficient de recollida municipal és el “porta a porta”, 
però en el cas que els municipis continuen amb el sistema de contenidors cal que siguen 
tancats, és a dir, amb un sistema d’identificació personal del depositant del residu. La 
identificació augmenta el grau de responsabilitat de l’usuari i fa que augmente la qualitat 
de les recollides selectives i disminuïsquen els impropis. En cas contrari la introducció es 
convertirà en un contenidor més (el cinqué), que es carregarà de molts impropis i no supo-
sarà un avanç respecte a l’actual situació.

Aqueixa recollida serà obligatòria en 2023, perquè així ho determina la Directiva (UE) 
2018/851, però atés l’escàs percentatge de reciclatge a l’Estat espanyol és prioritari avançar 
en aquesta obligació legal.
	
•	 Restriccions	a	la	utilització	de	plàstics	d’un	sol	ús.	La contaminació dels mars, platges 
i medi natural per plàstics és crítica. Els plàstics d’un sol ús (bosses, bastonets, puntes de 
cigarret, envasos, etc.) són el principal contaminant del medi marí, amb les greus conse-
qüències per a la salut humana dels microplàstics, resultat de la seua degradació per la 
fragmentació (mecànica, radiació solar, etc.).

Encara que ja s’ha aprovat pels estats membres i el Parlament Europeu una directiva que 
limita l’ús d’aquests tipus de plàstics (encara sense publicar), el seu retard en l’entrada en 
vigor pot allargar greument els efectes d’aqueixos plàstics. L’alternativa als plàstics d’un 
sol ús és el canvi dels envasos a altres materials (paper, cartó, tèxtils, etc.) i sobretot la 
implantació d’un sistema de depòsit, devolució i retorn dels envasos que més s’abandonen 
en el medi natural i urbà (llaunes, botelles de plàstic, brics).
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CONTAMINACIÓ QUÍMICA
Desenvolupar un Pla de Medi Ambient i  Salut

 
•	 Desenvolupament	d’un	Pla	Nacional	de	Medi	Ambient	i	Salut	amb mesures per a reduir 

l’exposició de la població i el medi ambient als disruptors endocrins, que incloga infor-
mació a la població, formació de sanitaris i educadors, biomonitorització, protecció de les 
persones treballadores i desenvolupament d’alternatives segures.

•	 Reducció	de	l’ús	de	plaguicides:	implantació de mesures urgents per tal d’assolir l’objectiu 
de reduir l’ús de plaguicides en un 50 % en 2023.

•	 Detoxificació	de	l’entorn:	suport a l’Estratègia Europea per a un Entorn No Tòxic (Non Toxic 
Environment Strategy), que incloga mesures per a prohibir les substàncies d’alt nivell de 
preocupació, informació sobre les substàncies presents en els articles de consum, protec-
ció dels grups de població més vulnerables, desenvolupament i implantació de substàn-
cies, materials i processos de producció alternatius segurs.

 

CONTAMINACIÓ 
ELECTROMAGNÈTICA

Aplicar el principi de precaució
El fort, ràpid i generalitzat desenvolupament de tecnologies sense fil està generant 

una forta contaminació electromagnètica (CEM). En aquest escenari, l’anunciat des-
plegament de la tecnologia 5G, que suposarà uns enormes augments de la radiació, 
obri un nou escenari de risc per a la salut humana i per a la biodiversitat en què 

s’està ignorant el principi de precaució. Així ho ha reconegut el Comité Científic dels 
Riscos Sanitaris Emergents i Recentment Identificats (CCRSERI) europeu i així ho estan 

advertint diverses crides científiques3. Per això cal:

 ‒ Aplicació del principi	de	precaució i dels principis ALARA i ALATA (tan baix com siga raonable-
ment i tècnicament assolible, respectivament) en relació a l’exposició a camps electromag-
nètics. Reemplaçar les xarxes sense fil per connexions per cable on siga possible. Revisió i 
minimització dels límits d’exposició (immissió) als CEM, amb la monitorització del seu com-
pliment.

 ‒ Informació i educació: campanyes	d’informació perquè la població conega els riscos i puga 
reduir la seua exposició als CEM. Afavorir els estudis i investigacions independents i exigir 
transparència, imparcialitat i pluralitat a les avaluacions sobre els seus riscos sanitaris. Recu-
perar la participació pública en la implantació i seguiment de les estacions base de telefonia 
mòbil i les línies i terminals d’alta tensió, exigint per a cada instal·lació l’avaluació en impacte 
de salut recollida en la Llei 33/2011, general de salut pública. Crear el Comité Interministerial 
sobre Radiofreqüències i Salut que exigeix la Llei general de telecomunicacions de 2014.

3  https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal
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 ‒ Reconeixement de la síndrome	d’electrohipersensibilitat com a una malaltia ambiental, 
protecció de les persones EHS i creació de zones lliures de CEM: centres d’ensenyament i 
escoles infantils, hospitals i centres de salut, edificis governamentals, transport públic i altres.

QUALITAT DE L’AIRE
Complir la llei

 
•	 Creació	de	Zones	de	Baixes	Emissions	a	 totes	 les	ciutats	de	més	de	
50.000	habitants.	El seu disseny ha de permetre que abans del final de la 

legislatura totes les àrees urbanes complisquen els nivells legals de qualitat 
de l’aire. Creació de carrils-bus en totes les autovies d’accés a les àrees urbanes 

sense augmentar el nombre de carrils. Posada en pràctica d’un Pla Nacional d’Ozó 
Troposfèric.

•	 Revisió	profunda	del	sistema	d’etiquetes	de	la	DGT	que permeta discriminar els vehicles 
per la seua contaminació real, no per allò que s’ha declarat pel fabricant (habitualment fals).

•	 Pressionar	per	a	la	creació	de	l’ECA (Àrea de Control d’Emissions) al Mediterrani, de manera 
que es prohibisca l’ús de combustibles molt contaminants en el transport marítim.

 

URBANISME
Evitar l’urbanisme especulatiu

 
Les competències en matèria d’urbanisme, habitatge i turisme estan 

transferides en gran part a les comunitats autònomes. No obstant això, 
l’estat manté potestats legislatives i de coordinació interinstitucional, entre les 

quals destaquem:

 
•	 Agenda	2030.	Mesures per al compliment efectiu de l’Agenda	Urbana	de	l’Estat	espanyol4 

y sus 10 objetivos: ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y 
protegerlo; evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente; etc. 

•	 Reformar	la	legislació	estatal	del	sòl	per a incorporar nous estàndards generals de do-
tacions, equipaments serveis i infraestructures per a les actuacions urbanístiques, amb 
especial èmfasi en la ‘internalització’ de les externalitats mediambientals; normes actua-
litzades i de caràcter general de protecció del paisatge, en especial del litoral; restriccions 
de caràcter general a usos i activitats en sòls no urbanitzables protegits.

4 Document  sense caràcter normatiu, aprovat pel Consell de ministres el 22-02-2019 a iniciativa del Ministeri de 
Foment. Vg. en http://www.aue.gob.es/
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•	 Habitatge

 ‒ Obligació de les entitats locals d’elaboració de censos d’habitatges buits i de famílies 
sense capacitat d’accés al mercat d’habitatge formal, i també establiment d’un parc co-
munitari o municipal d’habitatge públic de lloguer.

 ‒ Despenalització de l’ocupació d’habitatges buits o abandonats.

 ‒ Fi dels desnonaments per impagament, garantia de defensa i prova en els procediments 
d’execució hipotecària, i dret a dació en pagament.

 ‒ Accés universal garantit als subministraments bàsics.

 ‒ Reforma de la legislació d’arrendaments urbans per tal d’assegurar rendes de lloguer 
estables i accessibles.

 ‒ Obligar a la posada en el mercat en condicions accessibles del parc d’habitatges en po-
der d’entitats financeres.

 ‒ La reversió de l’adquisició a preu de saldo de parcs d’habitatges protegits per part de 
fons d’inversió. 

 
 

EDUCACIÓ
Formar per a la transició ecològica i justa

 
Són necessàries i urgents una sèrie de mesures per a adaptació del 

sistema educatiu a una societat en transició ecològica i social
 
•	 Currículum	i	activitats	escolars
Adaptació del currículum educatiu en tots els nivells a la necessària transició a una 

societat ecològica i justa, la qual cosa significa una reorganització del conjunt de les 
matèries i de cadascuna d’aquestes. Introducció de matèries específiques relatives a la tran-
sició a una societat ecològica i justa. Això implica la incorporació d’una física i una química 
de la sostenibilitat, una economia ecològica i de les cures, una història del territori, del me-
tabolisme dels materials i de l’energia, una biologia més centrada en l’ecologia, una alimen-
tació agroecològica, unes tecnologies compatibles amb la sostenibilitat, unes matemàtiques 
que estudien els comptes de la terra i un llenguatge de la sostenibilitat i la justícia.

La realització d’una educació en el territori, més enllà de les aules, que permeta vincular-
s’hi, comprendre in situ les conseqüències de l’acció humana i defendre’l com a la base 
material que sustenta la vida. No incloure en els currículums ni en la vida escolar assump-
tes que fomenten situacions de violència: foment dels exèrcits, defensa de les guerres com 
a solució a conflictes o la caça com a esport.

•	 Formació	i	condicions	laborals	del	professorat

Una adequada formació del professorat per a la transició ecològica i social. Tant en les 
escoles de magisteri, com en els màsters de capacitació del professorat o en les carreres 
que impartiran docència. Ha de contemplar-se també en els sistemes d’accés a la funció 
pública, així com en la formació permanent del professorat. Facilitar la creació i distribució 
de materials centrats en la transició ecològica per a donar suport a la tasca del professorat. Fo
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•	 Vida	escolar:	infraestructures,	menjador,	horts...

Adaptar les infraestructures educatives, i l’accessibilitat d’aquestes, de tal manera que 
siguen ecològicament sostenibles i permeten l’aprenentatge de la sostenibilitat en els cen-
tres educatius mateixos.

Incorporar solucions com ara els menjadors ecològics i de quilòmetre 0, els horts escolars 
o els projectes de rehabilitació ecològica del territori.

 

CONSUM
Compra pública responsable
 
•	 Aplicar	criteris	de	sostenibilitat	i	justícia	social	a	la	compra	pública	responsable,	

que integre el respecte al medi ambient i valors ètics i solidaris en totes les etapes 
del procediment de contractació:

 ‒ Selecció de productes que utilitzen menys recursos i generen menys residus i 
emissions d’efecte d’hivernacle i que no continguen substàncies perilloses per a la salut 
i el medi ambient.

 ‒ Promoure l’alimentació sana i ecològica en la restauració institucional.

 ‒ Fomentar l’economia social i solidària en la compra pública.

 ‒ Adquisició de productes/proveïdors que garantisquen condicions laborals dignes en tota 
la cadena de subministrament i exercici del servei.

 ‒ Aplicar criteris d’igualtat de gènere.

 ‒ Etiquetatge amb informació, criteris de transparència i traçabilitat al llarg de tot el cicle 
de vida dels productes.

 
•	 Combatre	l’obsolescència	tecnològica	i	els	productes	d’un	sol	ús

Posar en marxa mecanismes per a aplicar la Resolució del Parlament Europeu, de 4 de ju-
liol de 2017, sobre una vida útil més llarga per als productes per a combatre l’obsolescència 
tecnològica o programada. Aquesta iniciativa proposa la creació d’una etiqueta en el pro-
ducte que implique la seua facilitat quant a la possible reparació, l’accés a peces de re-
canvi, etc. També afegir mesures de suport econòmic a les empreses per a la reparació, 
reutilització i reciclatge de residus.

•	 Suport	al	petit	comerç
La liberalització dels horaris ha suposat un gran perjuí al petit comerç que no pot competir 
en igualtat de condicions amb les grans superfícies. Els beneficis socials que aporta aquest 
tipus de comerç, un model que garanteix millor repartiment de la riquesa i major creació 
d’ocupació, requereixen unes mesures legislatives de protecció, començant per la modifica-
ció de la Llei 1/2004, de 21 de desembre, d’horaris comercials.

A més, es proposa establir una llei que permeta les comunitats autònomes i els ajuntaments 
limitar les grans superfícies als seus territoris, a partir d’uns màxims establerts.
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 ECOFEMINISME
Equitat entre gèneres

 
•	 Treballar	per	l’equitat	entre	gèneres	i	la	redistribució	de	les	cures.	Garantir la indepen-
dència econòmica de totes les dones, incloent-hi els drets individuals a la protecció social, 
eliminar el treball precari i millorar les condicions de treball en sectors feminitzats. Erradicar 
la feminització de la pobresa, que especialment impacta en dones que pateixen múltiples 
discriminacions (migrants, amb discapacitat…), acabar amb la divisió sexual del treball encara 
imperant avui dia promovent mesures de corresponsabilitat perquè hi haja un repartiment 
efectiu de les tasques de la llar i que impliquen els homes en la cura de les persones. Per a 
això exigim que es reforme a nivell estatal el sistema de permisos de maternitat i paternitat 
de manera que aquests siguen iguals, intransferibles i pagats al 100% per a qualsevol persona 
progenitora. Així mateix exigim el reconeixement i suport a les famílies monomarentals.

•	 Eliminar	totes	les	formes	de	violència	cap	a	les	dones.	Posar en marxa totes les mesures 
necessàries per a erradicar la violència de gènere en totes les seues formes i expressions, que 
analitzen l’estructura patriarcal de la societat i aporten solucions en tots els sectors i àmbits 
socials, públics i privats, on s’exerceix violència contra les dones i xiquetes, ja siga de forma 
real o simbòlica. Construir una Europa sense violència i sense explotació sexual cap a les do-
nes i xiquetes. Promoure una societat europea basada en la cultura igualitària com a garantia 
d’una cultura de la pau, la seguretat i la dignitat per a totes les dones i xiquetes.

 

GLOBALITZACIÓ
Regulació de l’activitat de les empreses 
transnacionals

 
•	 Paralitzar	les	negociacions	i	els	processos	de	ratificació	de	tots	els	trac-
tats	de	comerç	i	 inversió que la UE negocia o ha signat recentment amb 
tercers països. Rebutjar els mecanismes d’arbitratge comercial internacio-
nal (ISDS, ICS, Tribunal Multilateral d’Inversions) i qualsevol altre instrument 

que supose el debilitament de la democràcia enfront del poder econòmic i 
corporatiu.

•	 Impulsar	i	establir	marcs	normatius	nacionals	i	internacionals	jurídicament	vin-
culants	sobre	empreses	transnacionals	i	drets	humans, que establisquen regula-
cions de compliment obligatori i sancions efectives per a les violacions comeses 
per aquestes corporacions. Abstenir-se d’utilitzar fons públics disfressats d’ajuda 
al desenvolupament per a fomentar les exportacions d’empreses europees o es-
panyoles a països del Sud global i d’impulsar des de les institucions les activitats 
d’empreses transnacionals europees o espanyoles.

•	 Executar	polítiques	efectives	encaminades	a	la	prohibició	del	comerç	armamen-
tístic	i	a	la	reducció	radical	de	la	despesa	pública	militar.	Revertir la tendència a 
la militarització de les fronteres i reconéixer el dret humà de tota persona a migrar 
i demanar asil.


