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perquè la manera d’encarar la desesca-
lada del confinament i la reactivació eco-
nòmica s’encamini cap a societats més 
ecològiques i justes, que corregeixin els 
greus problemes previs a la pandèmia, 
com el canvi climàtic, la pèrdua de bio-

diversitat, l’acumulació de residus o les desigual-
tats socials, i que a més ajudin a prevenir futures 
pandèmies i a reaccionar millor en cas de que es 
produeixin.

Cal tenir ben present que les pandèmies i la 
crisi ambiental estan relacionades. L’amuntega-
ment animal de la ramaderia industrial i, espe-
cialment, la pèrdua de biodiversitat fomenten 
l’aparició de nous virus que infecten les perso-
nes. També el comerç il·lícit d’espècies protegides 
i dietes alimentàries a base d’animals silvestres 
han estat desencadenants de la pandèmia. A 
més, el canvi climàtic pot derivar en que vectors 
de transmissió de malalties infeccioses (com els 
mosquits) puguin ampliar el seu radi d’acció. Mi-
tigar la pèrdua de biodiversitat i el canvi climàtic 
és la manera més eficaç d’evitar futures pandè-
mies.

La pandèmia de la COVID-19 ens deixa una crisi 
econòmica i social agreujada en un context de 
crisi ecològica. Si abans d’aquesta crisi ja aler-
tàvem que era imprescindible canviar de model, 
ara se’ns fa encara més imprescindible que les 
polítiques de reactivació econòmica no serveixin 
per a tornar al model econòmic anterior, sinó 
que fomentin la transició ecològica justa, que 
la podem definir com el procés per assolir una 
societat que funcioni sense combustibles fòssils, 
que reverteixi la pèrdua de biodiversitat, que 
respecti els límits dels ecosistemes -en matèria 
hídrica o d’extracció d’altres recursos i en ma-
tèria de residus- que no faci servir substàncies 
tòxiques, que corregeixi les desigualtats socials i 
que promogui persones sanes, lliures i iguals en 
un context de participació i cooperació. 
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nom d’un bé comú. Les mesures que proposem són dràstiques però necessàries i es poden agrupar 
en 5 línies d’acció fonamentals:

Frenar la fugida cap endavant. Davant les veus que reclamen una relaxació dels 
estàndards ambientals per a reactivar l’economia, s’ha d’entendre que la disjun-
tiva no és entre medi ambient o economia, sino entre tenir un planeta habitable 
o no tenir-lo. Per això no s’ha de rebaixar la protecció ambiental, ni relaxar els 
objectius ja compromesos.

Nou equilibri ecològic. La conjuntura obliga a condicionar totes les polítiques 
de recuperació a la lluita contra la pèrdua de biodiversitat, contra la degradació 
dels ecosistemes, contra el canvi climàtic i contra la contaminació. La reconstrucció 
econòmica ha d’abordar els problemes ecològics, fet que implica prendre mesures 
urgents basades en les indicacions científiques i el principi de precaució. En aquest 
nou equilibri ecològic la salut també ha de ser un factor de primer ordre en la presa 
de decisions.

Nou model productiu. La reconstrucció ha d’anar lligada a un canvi en la matriu 
productiva per a fomentar la proximitat i substituir els sectors més contaminants 
per un teixit que satisfaci les necessitats de la població respectant els límits am-
bientals. El turisme, la construcció, la mineria o la indústria automobilística han de 
reduir-se per a donar pas a un augment de l’agroecologia o de la indústria de la 
recuperació, de les energies renovables o de la mobilitat sostenible.   

Nou equilibri social. La transformació ecològica ha d’incorporar la justícia social. 
Un aprenentatge important d’aquesta crisi és que les feines més necessàries i més 
sostenibles són també aquelles menys valorades. Sense corregir les desigualtats 
socials, sense repartir el treball (productiu i reproductiu) i sense reduir la jornada 
laboral, no hi ha cap possibilitat d’emprendre una transició ecològica justa.

Nova cultura de la Terra. Aquesta crisi ha mostrat la importància de gaudir d’un 
medi ambient sa, de condicions de vida dignes i de tenir relacions socials de quali-
tat, davant la poca vàlua de l’acumulació de béns. Per això és primordial un model 
cultural que posi en valor la cura de la Terra i de les persones per garantir un futur 
que condueixi a la justícia social i ambiental.
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Rebutjar qualsevol canvi legislatiu a la normativa ambiental i urbanística que 
suposi una reducció dels requisits i salvaguardes mediambientals i la despro-
tecció del medi ambient i del territori. No es pot tornar a impulsar un model que 
genera devastació planetària, desigualtat social i problemes de salut.

No relaxar els objectius de reducció d’emissions de la indústria automobi-
lística i aeronàutica, ja que d’aquesta manera es desatendria la crisi climàtica. La 
reducció de gasos d’efecte hivernacle globals ha de garantir, almenys, una baixada 
d’un 7,6 % anual, una xifra que degut a la nostra responsabilitat històrica hauria de 
ser fins i tot més gran.

No rescatar ni ajudar a empreses contaminants, com l’aviació, l’automobilís-
tica, la mineria o les relacionades amb els combustibles fòssils, ni a empreses 
multinacionals. Tampoc s’han de fer servir diners públics per al foment del consum, 
com per exemple plans per a la renovació del parc automobilístic o per a la promo-
ció del turisme. Condicionar qualsevol rescat o compra de deute d’empreses a 
l’adopció de mesures en la línia de la transició ecològica.

Refusar polítiques d’ajust estructural. Les polítiques d’estímul que es van dur a 
terme davant la darrera crisi econòmica, condicionades per la UE, són el paradigma 
de tot allò que s’ha d’evitar fer per a superar aquesta crisi: retallades en serveis pú-
blics, retallades en pressupostos ambientals o pèrdua de drets ambientals i socials. 
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Aprovar un pla d’emergència estatal per a detenir la pèrdua de biodiversitat 
en el territori espanyol. Aquest pla hauria d’incorporar mesures concretes per a 
complir els compromisos de les Metes de Aichi del Conveni de Diversitat Biològica 
i de l’Estratègia Europea de Biodiversitat. Com a objectiu prioritari, les polítiques 
sectorials i l’ús de fons públics han d’estar condicionats a la conservació de la bio-
diversitat, i no a l’ inrevés, no contribuint a fomentar les causes que produeixen la 
seva pèrdua.

Posar en marxa plans específics de restauració dels ecosistemes degradats 
per l’acció humana, coordinats entre l’Estat i les Comunitats Autònomes. Trans-
formació de pràctiques agràries i de gestió forestal que compatibilitzin producció 
amb protecció de la biodiversitat, a través, per exemple, de l’ impuls decidit a l’agri-
cultura ecològica i a la millor gestió forestal, cada cop menys intervencionistes i 
més sostenibles. És a dir, prioritzar totes aquelles pràctiques que afavoreixen la 
conservació i recuperació dels processos ecosistèmics i, per tant, suposin beneficis 
essencials per a la seguretat humana.

Establecer moratorias turísticas en los centros urbanos, especialmente de las 
grandes metrópolis, y realizar un control riguroso del uso fraudulento de edificios 
residenciales como pisos turísticos. También se deben establecer moratorias a la 
urbanización en los territorios colonizados turísticamente, en particular los munici-
pios costeros y declarados de interés turístico, que den lugar a planes de recupera-
ción medioambiental, basados en la estimación de su capacidad de carga, teniendo 
en cuenta la preservación de los recursos naturales, en particular el agua y los 
ecosistemas sensibles -como los costeros- así como la promoción de su capacidad 
de autoabastecimiento agropecuario.

Establir moratòries turístiques als centres urbans, especialment de les grans 
metròpolis, i control rigorós de l’ús fraudulent d’edificis residencials com a pisos 
turístics. També s’han d’establir moratòries a la urbanització als territoris colonitzats 
turísticament, en particular els municipis costaners i declarats d’interès turístic, que 
donin lloc a plans de recuperació mediambiental, basats en l’estimació de la seva 
capacitat de càrrega, tenint en compte la preservació dels recursos naturals, en par-
ticular l’aigua i els ecosistemes sensibles (com els costaners), així com la promoció 
de la seva capacitat d’autoabastiment agropecuari.

Establir una moratòria estatal per a plans d’ infraestructures de transport as-
sociats a la mobilitat del turisme, vinculada als estudis autonòmics i estatals de 
capacitat de càrrega i a les estratègies de diversificació econòmica promogudes tant 
des de l’Estat com a nivell autonòmic i municipal.

Transformar les ciutats per a facilitar la mobilitat activa, especialment de vi-
anants i ciclistes, restant-li espai al transport motoritzat privat i fomentar l’ús del 
transport públic, garantint la seguretat de les persones usuàries i la seva acces-
sibilitat per a totes les persones, amb mesures com l’abonament social per a les 
persones amb rendes molt baixes.
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lització de mascaretes i bates, després de la seva desinfecció i neteja, evitant la 
incineració o dipòsit en abocador. També s’han de prohibir els plàstics i productes 
d’un sol ús. Promoure els envasos i les bosses reutilitzables per evitar la saturació 
d’abocadors i l’ increment dels plàstics. que sovint acaben llençats a àrees terres-
tres i marines. Per evitar els contagis, les mesures d’higiene són més efectives que 
l’ increment dels materials d’un sol ús. En matèria de residus és necessari implantar 
la recollida selectiva obligatòria de la matèria orgànica mitjançant els sistemes més 
eficients: autocompostatge, recollida porta a porta o contenidors personalitzats.

Mantenir la vigilància sobre el deteriorament dels ecosistemes hídrics. Aug-
mentar la inversió efectiva en la millora de l’estat ecològic de rius, aqüífers, aigua-
molls i llacunes; i desestimar definitivament la construcció de nous embassaments i 
transvasaments planificats o en construcció actualment, com també altres transva-
saments ja existents, com el de Siurana-Riudecanyes i el del Tajo-Segura.00 .

Reduir de manera urgent la dotació hídrica de les assignacions a les deman-
des agràries per a prevenir talls d’aigua a la població a l’estiu i frenar la creació de 
nous regadius. A més s’ha de modificar el Pla Nacional d’Ús Sostenible de Plagui-
cides. Aquest Pla haurà de contenir un objectiu vinculant de reducció quantitativa 
i qualitativa de plaguicides agraris d’almenys el 50  % per a 2023. Per últim s’ha 
d’imposar una moratòria a la ramaderia industrial, que és altament contaminant i 
no genera gaire ocupació.

Combatre la sobrepesca. No detreure els ajuts al sector de la pesca del Fons Ma-
rítim Pesquer (FEMP) sinó de nous fons específics. El FEMP es va crear amb l’objectiu 
d’invertir en l’adequació per al compliment de les normatives europees en matèria 
de conservació.

Elaborar a través d’un procés participatiu una Estratègia de Desenvolupament 
Sostenible que estableixi una visió compartida del tipus de societat que volem 
arribar a ser, del paper de l’Estat espanyol al món, el qual, en conseqüència, guiï i 
garanteixi la implementació de l’Agenda 2030.
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Abandonar el dogma del creixement econòmic i del lucre. No es pot créixer 
eternament en un planeta finit ni posar el lucre por sobre de les necessitats so-
cials o ambientals. Per això el PIB ha de deixar de ser un indicador econòmic en 
favor d’altres como la petjada ecològica, l’Índex Planeta Viu o l’Índex de Benestar 
Econòmic Sostenible.

Transformar la matriu econòmica, productiva i laboral de l’Estat espanyol. Per 
a transitar cap a una economia descarbonitzada, que fomenti la conservació de la 
biodiversitat i sigui totalment circular (on no existeixin els residus i no s’extreguin 
recursos per sobre de la seva taxa de renovació) cal canviar la matriu econòmica 
a escala global, estatal i local. Davant la reducció dràstica del pes del turisme, la 
construcció o les indústries contaminants, hi ha l’alternativa d’un augment de 
l’ocupació al sector primari i a la indústria orientada cap a la transició ecològica, 
les energies renovables, la salut de les persones, la transformació d’aliments, la 
reparació i recuperació d’objectes i la conservació del funcionament dels ecosis-
temes. Aquesta publicació d’Ecologistes en Acció indica opcions d’escenaris de 
treball en la transició ecosocial entre 2020 i 2030.

Augmentar la captació de fons a partir de mesures fiscals per gravar les acti-
vitats més nocives amb el planeta, així com a les grans fortunes, a les transac-
cions financeres i a l’economia especulativa. També s’han d’ impulsar mesures 
internacionals contra els paradisos fiscals i l’evasió fiscal per a finançar la transi-
ció ecològica justa.

Realitzar una auditoria clara dels costos energètics que serveixi com a base 
per a canviar l’actual sistema de conformació de preus de l’energia per un marc 
que asseguri la democratització de l’energia i el dret a l’autoconsum renovable.

Buscar un reequilibri territorial per a reactivar el món rural. El nou model pro-
ductiu s’ha de planificar per a corregir els desequilibris territorials i sustentar-se 
sobre un sector primari que respecti els límits dels ecosistemes, que fixi l’ocupa-
ció al territori i que fomenti la biodiversitat, com la pesca artesanal, la ramaderia 
extensiva i l’agroecologia.

Apostar per l’agroecologia com a font principal de l’alimentació, ja que su-
posa el menor trasbals de l’ecosistema i fixa més població al territori. Per això 
s’han de fomentar els mercats de proximitat i venda directa i la compra pública 
agroecològica per escoles, hospitals, etc. S’han de crear infraestructures agroali-
mentàries públiques (centrals d’abastiment, obradors, escorxadors…), establir una 
llei de preus mínims perquè la gran distribució no pugui pressionar a les petites 
explotacions i cedir terres per a conrear amb criteris agroecològics a les persones 
en situació d’atur, cooperatives o associacions.

Aplicar criteris de sostenibilitat i justícia social a la compra pública responsa-
ble, que integri el respecte al medi ambient, la proximitat i valors ètics i solidaris 
en totes les etapes del procediment de contractació.

https://www.ecologistasenaccion.org/132893/informe-escenarios-de-trabajo-en-la-transicion-ecosocial-2020-2030/
https://www.ecologistasenaccion.org/132893/informe-escenarios-de-trabajo-en-la-transicion-ecosocial-2020-2030/
https://www.ecologistasenaccion.org/132893/informe-escenarios-de-trabajo-en-la-transicion-ecosocial-2020-2030/
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cessitats de la població. Controlar els preus dels materials sanitaris i farmacèu-
tics més necessaris en aquests moments de la pandèmia. Suspendre patents per 
assegurar l’accés als medicaments i vacunes aplicant l’art. 31 de l’Acord sobre els 
Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual relacionats amb el Comerç (TRIPS).

Sortir del Tractat de la Carta de l’Energia i vetar que la UE negociï i signi nous 
tractats de comerç i inversió. Retirar de forma preventiva el consentiment per 
a l’arbitratge inversor-Estat (ISDS), que pot ser utilitzat per a bloquejar mesures 
encaminades a la transició ecològica justa.
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Reforçar els serveis 100 % públics, universals i de qualitat. Cal que la sortida 
a aquesta crisi reforci el que és comú i el que ens permet viure: la sanitat, l’edu-
cació, l’atenció social de les persones, la cura del medi ambient, el transport, 
l’energia, l’aigua, les comunicacions, el comerç, les pensions, els medicaments, 
l’oci o l’habitatge. Reclamem una gestió pública i transparent d’aquests serveis, 
revertint les privatitzacions amb perspectiva mediambiental i que donin servei a 
tota la població, especialment al medi rural.

Garantir el dret a la salut, tot incloent la salut ambiental, la salut sexual i la 
salut mental. A més de garantir la sanitat 100% pública i universal, protegir la 
salut de la població davant la contaminació química, atmosfèrica o de menjar 
poc saludable. Invertir en atenció primària i en mesures de prevenció de la salut 
col·lectiva és més eficient i barat que fer-ho amb tractaments costosos.

Reduir la jornada laboral, reforçar els drets laborals i redistribuir els treballs 
reproductius no remunerats. Per tal de repartir l’ocupació i a més deixar temps 
pels treballs reproductius, el lleure o la participació ciutadana, s’ha de reduir la 
jornada laboral a 30 hores setmanals, sense disminuir els salaris. Promoure la 
Renda Bàsica de les Iguals per no haver de dependre del treball remunerat per a 
subsistir i organitzar estratègies de corresponsabilitat social en els treballs repro-
ductius no remunerats.

Assegurar el dret a l’habitatge i els subministraments bàsics de llum i aigua. 
Prohibició efectiva de desnonaments i talls per impagament deguts a situacions 
de precarietat econòmica per a respectar el dret humà a l’habitatge, a l’aigua 
potable, a l’energia i al sanejament assegurant de forma immediata l’abastament 
d’aigua i d’energia i el sanejament d’aigua per a totes les persones independen-
tement de la seva situació econòmica o habitacional.

Protegir les dones i a totes les persones vulnerables de la violència masclis-
ta, de la violència domèstica i de la violència econòmica i energètica, aquí i en 
d’altres territoris, on estan sent violentades per la pobresa i amenaçades per 
defensar el territori.

Afavorir un procés educatiu que atengui la diversitat. Durant el confinament 
s’ha optat per fer classes online. La bretxa educativa ha augmentat. Quan en con-
dicions normals no es compta amb les polítiques i la formació adequades per a 
atendre la diversitat, menys encara es podrà fer en situacions excepcionals.

Derogar les “Lleis Mordassa”, que estan sent utilitzades per a criminalitzar les 
persones qualificant automàticament l’ incompliment de les restriccions imposa-
des durant l’estat d’alarma com a infracció de desobediència. S’han d’ investigar i 
sancionar els abusos policials i garantir el dret a la protesta.
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Revisar i adaptar les escoles i el currículum. És precís revisar en profunditat 
el currículum escolar i formar el professorat i la resta de la comunitat educativa, 
així com adaptar les infraestructures i serveis de les escoles, per així transitar cap 
a una societat més ben adaptada i més resilient als canvis ambientals i socials 
que es donaran a causa de la crisi climàtica, de biodiversitat, de disponibilitat de 
recursos, etc. Els valors que han de prevaldre, com a drets per a tota la ciutadania, 
són: la sostenibilitat ambiental i social, la importància del que és comú, la salut 
com a bé col·lectiu o la solidaritat com a acte d’ intel·ligència social, entre d’altres.

Promoure una nova escala de valors que posi la vida al centre. Davant de la 
cultura de l’acumulació individual de béns, que genera devastació ambiental i 
problemes de salut, s’han de fomentar models que promoguin la significació so-
cial a través de l’enfortiment de les relacions socials, el respecte per la natura i 
l’augment del temps dedicat a activitats de cures.

Fomentar la participació, la solidaritat i la cooperació. Aquesta crisi només 
es pot abordar a través de l’acció col·lectiva global, la qual cosa requereix deixar 
enrere la competitivitat i l’ individualisme i buscar acords d’ampli consens social 
basats en la solidaritat i la cooperació.

(Re)aprendre de la natura. Els sistemes naturals porten milions d’anys funcio-
nant de manera complexa i eficient. Els éssers humans en moltes ocasions s’han 
adaptat a la perfecció als cicles naturals creant ecosistemes molt rics i diversos, 
ben gestionats. La Nova Cultura de la Terra consisteix en això, en aprendre de nou 
a viure amb la natura.
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un dels reptes més importants del s.XXI, 
com a mínim pel que fa a les seves con-
seqüències. Des de que va començar, tot 
i que de manera gradual, pràcticament la 
totalitat del planeta ha modificat els seus 
patrons de vida i, amb tota probabilitat, la 

crisi que ha ocasionat també canviarà les societats 
econòmicament, ecològica i psicològica.

Al començament de la pandèmia, des d’Ecolo-
gistes en Acció vam realitzar 19 propostes ambien-
tals i socials per tal de donar resposta a la crisi del 
coronavirus. Tot i que encara són necessàries, es 
tractava de mesures majoritàriament d’urgència 
per fer front a la crisi sanitària derivada de la pan-
dèmia i la crisi social derivada del confinament.

En aquest document, aportem solucions perquè 
la manera d’encarar la desescalada del confina-
ment i la reactivació econòmica s’encamini cap a 
societats més ecològiques i justes, que corregei-
xin els greus problemes previs a la pandèmia, com 
ara el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat, 
l’acumulació de residus o les desigualtats socials, 
alhora que també ajudin a prevenir futures pan-
dèmies i a reaccionar millor si aquestes es pro-
dueixen.

Partim del coneixement de que aquesta crisi ha 
estat acompanyada d’un enorme patiment, per 
la quantitat de víctimes mortals i per la dificul-
tat d’homenatjar i acomiadar aquestes persones, 
així com per la quantitat de gent que ha hagut 
d’afrontar el confinament en condicions precàri-
es, en llocs inhòspits o lluny dels seus éssers esti-
mats. Esperem que aquest tipus de situacions no 
es repeteixin, ja que aquests moments tan durs 
ens reafirmen en la necessitat de contacte i inte-
racció social, així com en la importància de que la 
població ocupi l’espai públic.

Paradoxalment, tot i que de manera esperada, 
el confinament ha suposat una millora d’alguns 
indicadors ambientals. Les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle, la contaminació atmosfèrica, 
la mobilitat motoritzada privada o la pressió so-
bre els ecosistemes han disminuït dràsticament a 

causa de l’aturada econòmica derivada del confi-
nament. Degut al fet que això ha estat causat per 
una situació dolorosa i transitòria, aquestes re-
duccions no suposen un motiu d’esperança, però 
sí que són una nova demostració (un cop més) de 
que el model de producció i consum és ecocida i 
posa en perill la nostra espècie.

Tenim l’obligació de recordar que, si bé l’apa-
rició de zoonosis (malaltia o infecció que es pro-
dueix en els animals i que és transmissible a les 
persones en condicions naturals) és un procés 
biològic natural, hi ha factors que la fan més pro-
bable. L’amuntegament animal que comporta la 
ramaderia industrial i especialment la pèrdua de 
diversitat, fomenten l’aparició de nous virus que 
infecten les persones. A més, el canvi climàtic pot 
causar que vectors de transmissió de malalties in-
feccioses (com ara els mosquits) puguin ampliar 
el seu radi d’acció. Mitigar la pèrdua de diversitat 
i el canvi climàtic és la manera més eficaç d’evitar 
futures pandèmies.

La pandèmia de la COVID-19 ens deixa una cri-
si social encara més greu, en un context de crisi 
ecològica. Si abans d’aquesta crisi ja alertàvem de 
que era imprescindible canviar de model, ara es 
fa encara més imprescindible que les polítiques 
de reactivació econòmica no serveixin per tornar 
al model econòmic anterior, sinó que fomentin 
una transició ecològica justa, que podem definir 
com el procés per assolir una societat que funci-
ona sense combustibles fòssils, que reverteix la 
pèrdua de biodiversitat, que respecta els límits 
dels ecosistemes – en matèria hídrica o d’extrac-
ció d’altres recursos i en matèria de residus – que 
no utilitza substàncies tòxiques, que corregeix les 
desigualtats socials i que promou persones sanes, 
lliures i iguals en un context de participació i co-
operació.

Aquesta pandèmia ha posat de manifest tres 
coses: la primera ha estat la rellevància dels “ser-
veis essencials”: sanitat, educació, agricultura, 
transport, neteja, cura de les persones, etc.; sec-
tors que gaudeixen de poc reconeixement social 
i retributiu. En segon lloc, s’ha fet palesa la im-
portància de tenir serveis públics de qualitat ori-

In
tro

du
cc

ió

https://www.ecologistasenaccion.org/139068
https://www.ecologistasenaccion.org/139068
https://www.ecologistasenaccion.org/139068
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tercer lloc, i probablement allò més important, és 
que som capaços de prendre mesures dràstiques 
globals i molt ràpides, a l’uníson, per tal d’afrontar 
conjuntament un problema global i alhora crear 
xarxes veïnals autogestionades de proximitat per 
evitar que ningú es quedi sense recursos.

Ja que la prioritat és obrir el camí vers una tran-
sició ecològica, aquí enumerem una sèrie de mesu-
res agrupades per temàtiques. Totes elles estan en 
línia amb el programa ambiental d’ Ecologistes en 
Acció i de les propostes electorals per les eleccions 

generals, tot i que han estat adaptades a la situa-
ció actual. Bàsicament, són mesures encaminades 
a la transició ecològica justa. Algunes de les me-
sures requereixen acció internacional, per la qual 
cosa instem al govern espanyol a pressionar per 
aconseguir que es produeixin. La resta són d’apli-
cació en els àmbits estatal, autonòmic o local.

Les mesures que proposem són dràstiques, 
però necessàries. S’agrupen en 18 apartats que 
corresponen a diferents àmbits de l’ecologisme 
social, però es resumeixen en 5 línies d’acció fo-
namentals:

FRENAR LA FUGIDA CAP ENDAVANT. Davant les veus que reclamen una relaxació dels estàndards 
ambientals per a reactivar l’economia, s’ha d’entendre que la disjuntiva no és entre medi ambient o 
economia, sino entre tenir un planeta habitable o no tenir-lo. Per això no s’ha de rebaixar la protec-
ció ambiental, ni relaxar els objectius ja compromesos.

NOU EQUILIBRI ECOLÒGIC. La conjuntura obliga a condicionar totes les polítiques de recuperació 
a la lluita contra la pèrdua de biodiversitat, contra la degradació dels ecosistemes, contra el canvi 
climàtic i contra la contaminació. La reconstrucció econòmica ha d’abordar els problemes ecològics, 
fet que implica prendre mesures urgents basades en les indicacions científiques i el principi de 
precaució. En aquest nou equilibri ecològic la salut també ha de ser un factor de primer ordre en la 
presa de decisions.

NOU MODEL PRODUCTIU. La reconstrucció ha d’anar lligada a un canvi en la matriu productiva per 
a fomentar la proximitat i substituir els sectors més contaminants per un teixit que satisfaci les ne-
cessitats de la població respectant els límits ambientals. El turisme, la construcció, la mineria o la 
indústria automobilística han de reduir-se per a donar pas a un augment de l’agroecologia o de la 
indústria de la recuperació, de les energies renovables o de la mobilitat sostenible.   

NOU EQUILIBRI SOCIAL. La transformació ecològica ha d’ incorporar la justícia social. Un aprenentat-
ge important d’aquesta crisi és que les feines més necessàries i més sostenibles són també aque-
lles menys valorades. Sense corregir les desigualtats socials, sense repartir el treball (productiu i 
reproductiu) i sense reduir la jornada laboral, no hi ha cap possibilitat d’emprendre una transició 
ecològica justa.

NOVA CULTURA DE LA TERRA. Aquesta crisi ha mostrat la importància de gaudir d’un medi ambient 
sa, de condicions de vida dignes i de tenir relacions socials de qualitat, davant la poca vàlua de 
l’acumulació de béns. Per això és primordial un model cultural que posi en valor la cura de la Terra i 
de les persones per garantir un futur que condueixi a la justícia social i ambiental.

https://www.ecologistasenaccion.org/quienes-somos/programa-ambiental-de-ecologistas-en-accion/
https://www.ecologistasenaccion.org/quienes-somos/programa-ambiental-de-ecologistas-en-accion/
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2019/03/propuestas-elecciones-2019.pdf
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2019/03/propuestas-elecciones-2019.pdf


14

PE
R 

UN
 F

UT
UR

 Q
UE

 P
OS

I L
A 

VI
DA

 A
L 

CE
NT

RE
 • 

Pr
op

os
te

s 
ec

ol
og

is
te

s 
pe

r 
a 

un
 m

ón
 p

os
tc

ov
id MESURES 

PASSIVES 
(O MESURES A 
EVITAR)

Cal començar insistint en mesures que no 
s’haurien de prendre sota cap concepte, ja que 
suposarien retrocessos ambientals i socials.

Propostes:
Evitar qualsevol canvi legislatiu en la nor-

mativa ambiental i urbanística que suposi una 
reducció dels requisits i salvaguardes medi-
ambientals i la desprotecció del medi ambient 
i del territori. Aquesta mesura no hauria ni de 
ser qüestionada, però per desgràcia, tant a es-
cala global com estatal o internacional, hi ha qui 
està demanant una relaxació de les mesures me-
diambientals per recuperar l´economia. Insistim: 
no es pot tornar a impulsar un model que genera 
devastació planetària i desigualtat social.

Rebutjar qualsevol modificació dels procedi-
ments judicials que impedeixin la tutela judicial 
efectiva del territori i el medi ambient, ja sigui a 
través de l´encariment de les taxes, o mitjançant 
la reducció dels controls legals de les actuacions 
urbanístiques. En la línia amb la mesura anterior, 
davant les propostes que ja s’estan produint per 
part d’Ajuntaments i Comunitats Autònomes.

No relaxar els objectius de reducció d’emissi-
ons de la indústria automobilística o aeronàuti-
ca, ja que es desatendria la crisi climàtica. 

Rebutjar polítiques d’ajustament estructural 
com les realitzades a principis de la dècada de 
2010: retallades en serveis públics, retallades en 
pressupostos mediambientals o pèrdua de drets 
ambientals i socials.
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La pèrdua de biodiversitat, juntament amb la 
crisi climàtica, és un dels problemes més greus 
dins de l’emergència ecològica que estem patint. 

A més a més, existeix un vin-
cle clar entre la pèrdua de 

biodiversitat i l’augment 
de malalties infecci-
oses perilloses per a 

l’espècie humana, com 
la COVID-19. La natura és 

essencial per la salut 
humana, tant física 

com mental. Uns 
ecosistemes sans 
són els nostres 

millors aliats, ja 
que s’encarreguen 

per si mateixos de regular 
l’aparició de plagues, patògens, depredadors, pa-
ràsits i altres organismes que poden amenaçar la 
supervivència de l’espècie humana.

Per aquests motius, considerem que ara més 
que mai la societat, les empreses i les adminis-
tracions han de seguir les directrius marcades 
per la investigació científica. Aquestes ja han de-
mostrat que, degut a una mala gestió dels recur-
sos naturals i a l’atac abusiu al qual els poders 
econòmics sotmeten la natura, s´està amenaçant 
la supervivència de multitud d´espècies, inclo-
ent-hi la humana.

L’Estat espanyol ha de sumar-se a l’esforç in-
ternacional que cal assumir per prioritzar la pro-
tecció de la natura i aconseguir aturar la pèrdua 
de biodiversitat. Per això, és necessari prendre 
mesures de caràcter urgent tant a escala global 
com local, ja que garantir el correcte funciona-
ment dels nostres ecosistemes és, juntament 
amb el reforç del sistema sanitari i la inversió 
en investigació científica, l’única manera d´evitar 
que tornin a produir-se crisis sanitàries com l´ac-
tual i altres crisis futures de naturalesa similar.

Propostes:
Aprovar un Pla d’emergència estatal per aturar la pèrdua de biodiversitat 

al territori espanyol. Aquest pla hauria d´incorporar mesures concretes per 
tal d’assolir els compromisos dels Objectius d´Aichi del Conveni de Diversitat 
Biològica i de l’Estratègia Europea de Biodiversitat. Com a objectiu prioritari, 
les polítiques sectorials i l’ús de diner públic han d’estar condicionades a la 
conservació de la biodiversitat, no contribuint a fomentar les causes que pro-
dueixen la seva pèrdua.

Posar en marxa plans específics de restauració dels ecosistemes degradats 
per l’acció humana, coordinats entre l’Estat i les Comunitats Autònomes. Trans-
formació de pràctiques agràries i de gestió forestal que facin compatible produc-
ció amb protecció de la biodiversitat a través, per exemple, de l´impuls decidit a 
l´agroecologia i agricultura ecològica i la gestió forestal sostenible. És a dir, prio-
ritzar totes aquelles pràctiques que afavoreixen la conservació i recuperació dels 
processos ecosistèmics i, per tant, suposin beneficis essencials per a la seguretat 
humana.

Adaptar de manera urgent tota la normativa estatal als objectius d’aturar la 
pèrdua de biodiversitat, especialment revertir la modificació de la Llei de Patri-
moni Natural i Biodiversitat, sobre espècies exòtiques invasores, i revisió científica 
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categoria de “Vulnerable” en el RD 139/2011 que crea el Llistat d’Espècies en Règim 
de Protecció Especial i el Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades. A més, a causa 
del seu risc potencial per la salut humana, s’ha de prohibir el comerç d’espècies 
silvestres independentment del seu estatus de conservació i reforçar eines ja exis-
tents, com el Pla d’Acció espanyol contra el tràfic il·legal i el furtivisme internacional 
d’espècies silvestres.

Impulsar les inversions en conservació del patrimoni natural a escala nacio-
nal i autonòmica: Xarxa Natura 2000, espais naturals protegits, així com inversions 
en restaurar ecosistemes degradats.

EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
La crisi de la COVID-19 ha posat de manifest 

l’especial importància de l’acció col·lectiva 
per la resolució de situacions d’emergència. 
Així doncs, des de cadascuna de les perso-
nes fins a les institucions polítiques, s’ha fet 
un esforç continu per transmetre les mesu-
res necessàries per prevenir la pandèmia, 
fer front als seus efectes, prendre mesures i 

pal·liar les seves pitjors conseqüències. As-
sumir la realitat d’estar davant d’una crisi i 
no minimitzar les seves conseqüències ha 

estat clau per protegir la vida d’una gran 
part de la ciutadania. De la mateixa mane-

ra, les mesures econòmiques i socials derivades 

d’aquesta crisi sanitària no poden obviar el fet que 
vivim immersos en una emergència climàtica, que 
requereix una acció col·lectiva global, i davant de la 
qual no ens queda gairebé temps per actuar.

La crema continuada de combustibles fòssils ja 
està generant problemes importants i pèrdues en 
tot el territori, que és necessari afrontar a través 
de l’adaptació. Una adaptació que necessària-
ment haurà d’estar orientada a conservar els eco-
sistemes en el seu millor estat, aturar la pèrdua 
de biodiversitat i evitar que les conseqüències 
impactin amb una major intensitat els col·lectius 
més vulnerables.

Propostes:
Assumir que vivim en un estat d’emergència climàtica implica prendre mesures 

urgents basades en les indicacions científiques, garantint el major principi de precau-
ció possible, és a dir, intentant evitar un increment de la temperatura global d’1,5oC.

Assolir reduccions de les emissions anuals a Espanya superiors al 7,6% anual 
fins al 2030. Per fer-ho, caldrà l’establiment d’un calendari clar de tancament dels 
sectors fòssils, impedir la creació de noves infraestructures (com les gasístiques ja 
previstes) o el desenvolupament de plans que generen emissions de gasos d’efec-
te hivernacle. Només podrem arribar a aquest nivell de reduccions combinant l’ús 
d’energies renovables amb un descens del consum energètic actual. El compliment 
dels objectius climàtics ha d’estar reflectit en el tractament jurídico-constitucional 
amb el major grau d’obligatorietat.
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L’emergència sanitària de la COVID-19 ha posat 
de manifest la vulnerabilitat d’un model de pro-
ducció i consum globalitzat i subjecte a proces-

sos d’especulació.

A l’Estat espanyol, el mo-
del econòmic, basat en el tu-
risme i la construcció, a part 

de ser totalment insostenible 
i generar ocupació precària com 
ja s’ha demostrat en diverses 

ocasions, és molt 
vulnerable a les 
crisis socioeconò-

miques. A més, 
la pandèmia 
ha fet palesa la 

incapacitat de produir material sanitari, a causa 
de l’existència d’un sector industrial minso i poc 
diversificat, en el qual destaca el desenvolupa-
ment d’ indústries insostenibles com l’automobi-
lística o la d’armament.

Proposem una sèrie de mesures que tendei-
xin a transformar i relocalitzar el procés de la 
producció i consum, especialment en els sec-
tors productius necessaris pel benestar de la 
població, així com mesures per augmentar els 
ingressos públics i disminuir la despesa inne-
cessària.

A més, creiem necessari impulsar l’economia 
social, feminista i ecològica, posant al centre la 
sostenibilitat de la vida i l’equitat social.

Propostes:
Transformar la matriu econòmica, productiva i laboral de l’Estat espanyol. 

Per transitar vers una economia descarbonitzada, que fomenti la conservació 
de la biodiversitat i sigui totalment circular (on no existeixin els residus i no 
s’extreguin recursos per sobre de la seva taxa de renovació) cal canviar la matriu 
econòmica a escala global, estatal i local. És necessari reduir dràsticament el pes 
del turisme i la construcció, així com d’algunes indústries contaminants. Davant 
d’això, cal un augment de l’ocupació al sector primari i a la indústria orientada 
vers la transició ecològica, les energies renovables, la salut de les persones, la 
transformació d’aliments, la reparació i recuperació d’objectes i la conservació 
del funcionament dels ecosistemes. Caldria invertir en la protecció i formació de 
les persones treballadores en aquesta transició. Aquesta publicació d’Ecologis-
tes en Acció indica opcions d’escenaris de treball en la transició ecosocial entre 
2020 i 2030.

Planificar un repartiment territorial de l’ocupació per evitar que aquesta es 
concentri en poques àrees i solucionar el buit del món rural. Desenvolupar plans 
de diversificació econòmica autonòmics i municipals, basats en la reactivació del 
sector primari, l’economia verda descentralitzada, com alternativa a la depen-
dència del totxo i el turisme, per la generació d’ocupació de qualitat, innovació 
i valor afegit.

Abandonar el dogma del creixement econòmic. No es pot créixer eternament 
en un planeta finit (i la desmaterialització de l’economia no és res més que un 
mite) i continuar intentant-ho, per moltes mesures pal·liatives que es duguin a 

https://www.ecologistasenaccion.org/132893/informe-escenarios-de-trabajo-en-la-transicion-ecosocial-2020-2030/
https://www.ecologistasenaccion.org/132893/informe-escenarios-de-trabajo-en-la-transicion-ecosocial-2020-2030/
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id terme, derivarà en un col·lapse de les societats. Per això, és necessari recórrer a 

un model econòmic basat en les necessitats humanes i que funcioni dins dels 
límits dels ecosistemes relocalitzant l’economia. Indicadors com l’Índex de Ben-
estar Econòmic sostenible són més adequats que el PIB per mesurar el funcio-
nament de l’economia.

Implantar mesures de suport a la petita producció (i comercialització) per 
fer front a les grans corporacions: flexibilitzar normatives fiscals per a petits 
productors/comercialitzadors, amb una pressió fiscal i normativa més restrictiva 
per les grans corporacions.

Mesures legislatives de protecció al petit comerç de barri i rural, amb cir-
cuits curts de comercialització. Les petites botigues de barri han pogut respon-
dre de manera més eficaç a aquesta crisi a l’estar més vinculades amb el teixit 
social del barri i les problemàtiques concretes del veïnat. Aquest tipus de comerç 
garanteix un millor repartiment de la riquesa i una més gran creació d’ocupació. 
La liberalització dels horaris ha suposat un gran perjudici pel petit comerç, que 
no pot competir en igualtat de condicions amb les grans superfícies, per la qual 
cosa reclamem la modificació de la Llei 1/2004, de 21 de desembre, d’Horaris 
Comercials, i la promulgació d’una llei que permeti a comunitats autònomes i 
ajuntaments limitar les grans superfícies als seus territoris, a partir d’uns mà-
xims establerts.

Suport al sector de l’Economia Social i Solidària que aplica criteris de sosteni-
bilitat i justícia social i genera un teixit productiu més resilient. Afavorir, recolzar i 
dissenyar projectes d’economia local que siguin reproduïbles i accessibles a una 
gran quantitat de població, per afavorir la sortida de l’economia submergida.
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Propostes
Augmentar la captació de fons de mesures fiscals per gravar les activitats 

més perjudicials pel planeta, així com a les grans fortunes, a les transaccions 
financeres i a l’economia especulativa. També s’han d’ impulsar mesures inter-
nacionals contra els paradisos fiscals i l’evasió fiscal per finançar la transició 
ecològica justa.

Crear impostos específics per les grans plataformes electròniques com Ama-
zon, Deliveroo, etc., per destruir el petit comerç, per generar una enorme petjada 
de carboni, per promoure un model d’obsolescència, per generar residus causats per 
un embalatge excessiu, i per la precarització dels seus treballadors i treballadores.

Recuperar els 60.000 milions del rescat bancari com han fet altres països, als 
EUA fins i tot amb interessos, perquè són necessaris ara per finançar mesures 
socials i ecològiques que ens permetin sortir de la nova crisi i resoldre l’emer-
gència climàtica. Mitjançant un impost als bancs repartit en 4 anys.

Destinar els ajuts públics exclusivament a empreses i activitats que contri-
bueixin a millorar les condicions de vida de les majories socials i que, alhora, 
aturin la crisi ecològica que estem vivint. Algunes propostes per avançar en 
aquesta direcció són:

I) Publicació dels avals i préstecs concedits a empreses a partir d’un im-
port d’un milió d’euros. Seria un gran exercici de transparència que supo-
saria una gran victòria per la ciutadania, semblant al que es va assolir en el 
passat amb la contractació pública.

II) Creació d’una regulació vinculant dels ajuts públics financers en ma-
tèria de drets humans i mediambientals, alineant aquest suport amb els 
plans de lluita contra la crisi climàtica.

III) Exclusió de determinats perfils d’empreses:

III.a) Transnacionals que hagin obtingut grans beneficis els anys 
anteriors.  

Transformar el model productiu, 
posar en marxa plans de restau-
ració ambiental, invertir en serveis 
públics o protegir les persones tre-
balladores requereix d’un augment 
del finançament públic. Això impli-
ca que, a més de la disminució de 
despeses contràries a la transició 

ecològica (com la militar o la de les grans infra-
estructures de transport), la recaptació pública 
ha d’augmentar i han de ser les multinacionals i 
grans fortunes QUI MÉS PAGUIN, els qui més s’han 
lucrat del model de la globalització (responsable 
de la crisi ecològica global i de l’expansió del CO-
VID-19), els qui més han de contribuir econòmica-
ment a pal·liar la crisi.
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per corrupció o delictes econòmics greus.

III.c) Empreses dels sectors de l’armament, el joc, l’energia nuclear, 
la mineria o el fòssil.

III.d) Corporacions que tinguin filials a paradisos fiscals o a territo-
ris amb conflictes armats.

IV) Incorporació d’un barem que doni prioritat a empreses que aposten 
per la transició energètica, la protecció laboral i la reinversió en l’economia 
local, entre altres criteris.

V) Inclusió de clàusules socioambientals per la matriu, filials i proveïdors 
que rebin finançament públic, amb l’objectiu de facilitar la supervisió de 
les seves activitats i el rendiment de comptes.

VI) Impuls de sancions econòmiques i obertura de processos legals per 
responsabilitzar les empreses que hagin incomplert les clàusules socio-
ambientals i els drets humans.

ENERGIA
La crisi de la COVID-19 ha mostrat 

novament la importància de l’accés 
a un subministrament energètic 

capaç d’aportar una quanti-
tat d’energia suficient pel 
desenvolupament d’una 
vida digna i la prevenció 
de malalties. Així doncs, 

la pobresa, els abusos 
tarifaris o el nul aï-
llament tèrmic de la 
major part de les 

llars suposen l’agreujament de l’ im-

pacte de la crisi sanitària per moltes famílies.

La crisi de la COVID-19 també ha posat de ma-
nifest la vulnerabilitat que suposen les cadenes 
de subministrament globalitzades en un esce-
nari d’emergència i la necessitat de relocalitzar 
diversos sectors, com l’energètic, per tal de ser 
més resilients. El nostre sistema energètic es 
veu afectat per la crisi, mostrant amb claredat 
les enormes dependències que té tant en la seva 
vessant fòssil com en la nuclear, i com resulta 
imprescindible avançar cap a un sistema més 
flexible, descentralitzat i renovable.

Propostes:
Realitzar una auditoria clara dels costos energètics que serveixi com a base 

per canviar l’actual sistema de conformació de preus de l’energia per un marc 
que asseguri la democratització de l’energia i el dret a l’autoconsum renovable. 
Denunciar i rebutjar el dèficit de tarifa perquè és un mecanisme poc transparent i 
totalment esbiaixat que només afavoreix les grans elèctriques.
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l’elèctric. El sobredimensionament d’ infraestructures petrolíferes i de gas, o 
l’especulació que s’està originant entorn al sector de les renovables tan sols 
incrementaran la fragilitat del nostre sistema energètic. Per tant, és necessari 
un calendari clar de tancament de sectors fòssils, una moratòria a la construcció 
de noves infraestructures i una planificació ordenada i en consonància amb els 
valors del desenvolupament renovable.

Impulsar de manera efectiva l’autoconsum, per això cal seguir incidint en les 
comunitats energètiques, facilitant la instal·lació de plaques d’autoconsum o 
enfortint instruments com l’autoconsum de balanç net, entre d’altres. En aquest 
sentit, resulta clau que l’administració doni exemple; un pla d’autoconsum de 
tots els edificis públics durant aquesta legislatura podria impulsar la creació de 
milers de llocs de treball i ajudar a lluitar contra l’emergència climàtica, estalvi-
ant a llarg termini diners a les administracions públiques.

Procedir al tancament de les centrals nuclears durant la legislatura actual. 
La crisi de la COVID-19 ha posat novament en tensió al sector nuclear, posant de 
manifest la inherent problemàtica d’una energia cara, bruta i perillosa la gestió 
de la qual és enormement complexa i problemàtica, fins al punt que encara no 
existeix cap cementiri nuclear definitiu. Alhora, s’ha de garantir tant com sigui 
possible la gestió dels residus radioactius, orientat-la a solucions definitives i no 
temporals. De la mateixa manera, s’hauran d’establir les garanties necessàries 
perquè siguin les propietàries de les centrals les que assumeixin el cost íntegre 
de la gestió dels residus i el desmantellament de la pròpia central.

TRANSPORT, URBANISME, I TURISME
El model d’urbanitza-

ció excessiva associat 
a la demanda turística 
i a la baixa densitat 
residencial resulta in-

sostenible degut a 
la pèrdua de biodi-
versitat, la descon-

nexió entre siste-
mes naturals i a l’alta 
despesa energètica i 

la contaminació que 
provoquen. La urba-

nització descontrolada 
també ha suposat la invasió de sòls d’un alt va-
lor agropecuari, així com de sòls molt vulnera-

bles a episodis naturals, per exemple, de primera 
línia de costa, un fenomen lamentablement mas-
siu en el cas espanyol. La urbanització dispersa i 
la conurbació obliguen a majors distàncies en el 
subministrament de béns i serveis bàsics, contri-
buint així a la insostenibilitat i vulnerabilitat del 
model territorial.

Pel que fa al turisme de masses, l’actual pan-
dèmia està posant en evidència com la nostra 
forta dependència d’una indústria no només 
insostenible, sinó també intranscendent per les 
necessitats bàsiques humanes, que precaritza 
l’ocupació, ens fa molt vulnerables econòmica-
ment, tant abans de la crisi com especialment 
durant i, molt probablement, després d’aquesta.
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risme i en un 14% de la construcció i, tot i que 
l’augment de la inversió en aquests sectors ha 
estat el mecanisme per superar, momentània-
ment, altres crisis en el passat, creiem que és 
imprescindible aprofitar aquesta nova crisi sistè-
mica per fer front a un canvi profund en el nostre 
model econòmic i mediambiental, que ens faci 
menys dependents del monocultiu del totxo i la 
platja, i menys vulnerables al mercat, les crisis 
internacionals i els fenòmens climàtics extrems.

Lamentablement, aquests dies estan sorgint 
indicis que apunten en el sentit contrari, és a 
dir, en l’aprofundiment i agreujament del mo-
del actual. En concret, la Junta d’Andalusia ha 
anunciat canvis legislatius, com el Decret-llei 
2/2020 de 9 de març que, amb el títol enganyós 
de “millora i simplificació de la regulació pel 
foment de l’activitat productiva d’Andalusia” i 
amb la coartada de la crisi sanitària i la ne-
cessitat de reactivar l’economia, amputen lleis 
de protecció del Medi Ambient i persegueixen 
facilitar, encara més, el turisme de baix cost 
mitjançant la destrucció del territori i els danys 
mediambientals múltiples (en recursos vitals 

com l’aigua, la qualitat de l’aire, els ecosiste-
mes fràgils com les dunes i maresmes, en la 
biodiversitat, etc.) promovent, en resum, l’ur-
banisme depredador.

D’una banda, l’emergència habitacional cròni-
ca que es pateix a les ciutats espanyoles, agudit-
zada en els últims anys per un repunt artificial 
del mercat immobiliari, en part també provocat 
pel turisme (pisos turístics), sumat a la carèn-
cia de polítiques públiques d’habitatge, provoca 
l’amuntegament i la “periferització” de la pobla-
ció que han contribuït a la propagació de l’actual 
pandèmia sanitària.

Per una altra banda, durant les primeres set-
manes del confinament a les ciutats de l’Estat, 
la contaminació de l’aire va caure un 55% i el 
trànsit rodat, un 73%. Mentrestant, el nombre de 
vols a Europa ha disminuït en un 90%. Tanmateix, 
aquestes reduccions dràstiques no aconseguiran 
millorar la qualitat de l’aire ni impediran l’escal-
fament del planeta si no ens plantegem estra-
tègies correctes a mitjà termini. Fins i tot, depe-
nent de com es gestioni la sortida de la crisi, tot 
podria empitjorar.

Propostes:
Establir moratòries urbanístiques als centres urbans, especialment de les 

grans metròpolis, així com un control rigorós de l’ús fraudulent d’edificis resi-
dencials com a pisos turístics.

Establir moratòries a la urbanització als territoris colonitzats turísticament, 
en particular als municipis declarats d’ interès turístic, que donin lloc a plans de 
recuperació mediambiental basats en l’estimació de la seva capacitat de càrrega 
tenint en compte la preservació dels recursos naturals, en particular de l’aigua 
i els ecosistemes sensibles (com els costaners), així com la promoció de la seva 
capacitat d’autosubministrament agropecuari.

Establir una moratòria estatal pels plans d’ infraestructures de transport as-
sociats a la mobilitat del turisme, vinculada als estudis autonòmics i estatal de 
capacitat de càrrega i a les estratègies de diversificació econòmica promogudes 
tant des de l’Estat com a nivell autonòmic i municipal.

Protegir les costes, vetllant especialment per la salvaguarda del Domini Públic 
Marítim Terrestre perquè no es relaxi la legislació ambiental que el preserva.
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rals de dotacions, equipaments de serveis i infraestructures per les actuacions 
urbanístiques, amb especial èmfasi en la “ internalització” de les externalitats 
mediambientals; normes actualitzades i de caràcter general de protecció del pai-
satge, en especial del litoral; restriccions de caràcter general a usos i activitats 
en sòls no urbanitzables protegits.

Transformar les ciutats per facilitar la mobilitat activa, especialment de via-
nants i ciclistes, restant lloc al transport motoritzat privat.

Fomentar l’ús del transport públic, tot recolzant-lo amb mesures urgents de 
finançament, garantint la seguretat de les persones usuàries i l’accessibilitat de 
tota la ciutadania a través de mesures com l’abonament social per les persones 
amb rendes molt baixes. Apostar per la millora del ferrocarril convencional amb 
trànsit mixt de persones i mercaderies.

Implementar una moratòria en la construcció de grans infraestructures de 
transport (autovies i autopistes, ports i aeroports i alta velocitat ferroviària), in-
versions d’alt cost que l’Estat espanyol no necessita augmentar i les partides 
destinades a les quals han de ser utilitzades per afrontar la crisi i millorar el 
sistema sanitari.

Abandonar l’ús de biocombustibles associats a cultius alimentaris, ja que està 
demostrat que la seva producció causa un increment dels nivells de desforesta-
ció i la pèrdua de biodiversitat, fenòmens relacionats amb l’augment de pandè-
mies com la COVID-19.

AIGUA
La pandèmia del coronavirus ha posat 

damunt la taula qüestions essen-
cials per a la vida, entre elles la 

necessitat de garantir el dret 
humà al proveïment d’aigua 
potable i sanejament de 

manera universal. Existeix 
un elevat risc per a la salut de 
les persones que viuen en as-

sentaments precaris i habitatges 
ocupats on no disposen ni d’aigua ni 

de sanejament. Si bé el decret d’alarma 
prohibeix els talls d’aigua per impagament, les 
grans empreses estan pressionant per a revertir 
aquesta mesura, mentre que les embotelladores 
estan realitzant campanyes i acords per a fo-
mentar l’aigua mineral embotellada en comptes 
de l’aigua de l’aixeta.

D’altra banda s’ha generat una enorme cam-
panya de màrqueting que està blanquejant un 
sector agrari industrial responsable de grans 
impactes ambientals i una dura explotació la-
boral. Amb això les comunitats de regants rei-
vindiquen el seu paper social i exigeixen més 
aigua. Davant d’aquesta demanda, la protecció 
dels rius, aqüífers, llacunes i aiguamolls ha 
quedat en un segon pla d’ importància i s’ha re-
duït tant la vigilància sobre la seva explotació i 
contaminació, com la inversió a millorar el seu 
estat ecològic.

Davant d’aquesta situació és imprescindible 
articular de manera transversal un moviment, 
un discurs i una acció ecosocial en defensa del 
medi natural, els béns comuns i la gestió pública 
i democràtica dels serveis públics i comunitaris.
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Reduir de manera urgent la dotació de les assignacions a les demandes 
agràries per a prevenir talls d’aigua a la població a l’estiu i frenar la creació de 
nous regadius.

Mantenir la vigilància sobre el deteriorament dels ecosistemes hídrics. 
Augmentar la inversió efectiva en la millora de l’estat ecològic de rius, aqüí-
fers, aiguamolls i llacunes; i desestimar definitivament la construcció de nous 
embassaments i transvasaments planificats o actualment en construcció, com 
també altres transvasaments ja existents, com el de Siurana-Riudecanyes i el del 
Tajo-Segura..

Establiment i aplicació de cabals ecològics ambientalment adequats per a 
tots els nostres rius. Anàlogament, calen aportacions suficients per a tots els 
nostres aiguamolls.

Promoure la gestió pública i democràtica de l’aigua per a prioritzar la seva 
funció ambiental i social a tot l’Estat espanyol i a l’àmbit internacional.

Reduir els regadius existents i eliminar els regadius il·legals per a recuperar 
un cert equilibri hídric, així com donar suport a un nou model agrari amb criteris 
agroecològics.

Declarar protegides les àrees perimetrals al voltant de les captacions d’ai-
gua de proveïment, 1.000 m de radi, de manera que no es pugui conrear en elles 
amb fitosanitaris ni fems químics ni res que pugui contaminar més les aigües 
superficials i subterrànies.

Afavorir i impulsar les accions de partió del Domini Públic Hidràulic (DPH) 
dels cursos fluvials. 

Afavorir iniciatives de renaturalització i restauració dels rius i els seus llits 
fluvials, mitjançant polítiques actives de conservació, així com la inclusió de 
més trams de rius en figures de protecció com ara les Reserves Naturals Fluvials.
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La crisi de la Covid-19 
ha augmentat la genera-
ció de residus sanitaris 
i domèstics procedents 
de centres de salut i 
llars, la qual cosa ha 
provocat l’augment de 
la incineració i de l’abo-
cament de residus, sen-

se rebre cap tractament 
previ. Això ha agreujat la preocupant situació 
preexistent de saturació de molts abocadors o 

dels problemes ambientals i de salut derivats 
de la incineració de residus. Prèviament a la 
pandèmia es va produir la catàstrofe de l’abo-
cador de Zaldibar, que evidencia els problemes 
ocasionats per la nefasta gestió dels residus 
que s’està fent a l’Estat espanyol. La pandèmia 
no pot servir d’excusa per a augmentar la seva 
capacitat amb ampliacions i/o nous aboca-
dors. Amb la pandèmia a més s’està difonent 
la cultura d’un sol ús, d’usar i llençar, quan hi 
ha alternatives viables i saludables per evitar 
encomanar-se.

Propostes

Reduir la generació de residus derivats de la pandèmia mitjançant la reuti-
lització de màscares i bates, després de la seva desinfecció i neteja. No a la seva 
incineració o dipòsit en abocador.

Prohibir els plàstics i productes d’un sol ús. Promoure els envasos i les bos-
ses reutilitzables, per evitar la saturació d’abocadors i l’ increment dels plàstics 
que arriben a àrees terrestres i marines. Per a evitar els contagis les mesures 
d’higiene són més efectives que l’ increment dels materials d’usar i tirar.

Implantar la recollida selectiva obligatòria de la matèria orgànica mitjan-
çant els sistemes més eficients: autocompostatge, recollida porta a porta o con-
tenidors personalitzats.

Eliminar l’abocament de residus que no han estat tractats prèviament. Hi ha 
un expedient d’ infracció obert al Regne d’Espanya per la Comissió Europea per 
aquesta pràctica il·legal però generalitzada.

Establir objectius ambiciosos i vinculants de prevenció i reutilització. S’ha 
d’adoptar i seguir un full de ruta progressiu per a l’any 2030 seguint els principis 
de la jerarquia de gestió de residus i incloure un objectiu global vinculant de 
reducció de residus i una limitació a la seva generació expressada en kg/hab/
any. Aquesta acció ha de ser complementada amb objectius i mesures vinculants 
de reutilització de residus i productes.

Fixar objectius obligatoris de prevenció del desaprofitament alimentari del 
50% per a l’any 2030. S’ha d’aconseguir aquest objectiu mitjançant mesures 
efectives que cobreixin totes les fases de la cadena de proveïment d’aliments, 
des de la collita al processament i des de la comercialització al consum.
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combatre l’obsolescència tecnològica. Creació d’una etiqueta en el producte 
que impliqui la seva facilitat quant a la seva possible reparació, l’accés a peces 
de recanvi, etc. així com afegir mesures de suport econòmic a les empreses 
per a la reparació, reutilització i reciclatge de residus. Aquests requisits han 
d’assegurar la durabilitat, reutilització, reparació i reciclabilitat dels productes, 
garantint la no toxicitat dels seus materials i l’ús de recursos sostenibles. Ha 
d’oferir-se als consumidors el dret a reparar els seus objectes com a norma 
habitual.

Assegurar cicles materials nets, segurs i no tòxics. Un entorn de contaminació 
zero i no tòxic només es pot aconseguir evitant les substàncies tòxiques i elimi-
nant-les de manera gradual mitjançant una rigorosa legislació, actualment in-
existent. Només es pot evitar la presència d’aquestes substàncies en productes 
nous i reciclats assegurant que existeix un sistema d’ informació pública sobre 
les substàncies presents en materials, articles, productes i residus.

Establir incentius econòmics efectius per a desenvolupar estratègies 
d’estalvi de recursos. Han d’existir incentius fiscals per a promoure les pràc-
tiques de reutilització, per exemple, reduint l’IVA per a la reparació i per als 
productes de segona mà i gravant la utilització de materials verges. El pa-
gament per generació’ és un incentiu per a les famílies per generar menys 
escombraries. S’han d’ implantar impostos unificats a nivell estatal que gravin 
l’abocament de residus i la seva incineració. S’haurien d’estimular les inver-
sions públiques i privades en activitats circulars que se situïn en el vèrtex 
més alt de la jerarquia de gestió de residus i deixar de promoure la generació 
d’energia amb residus.

Prioritzar la prevenció de residus en els esquemes de responsabilitat 
ampliada del productor (RAP) de recursos. Tots els sistemes de RAP han de 
donar suport a la prevenció de residus mitjançant el finançament i promoció 
de la reutilització dels productes i l’ecomodulació de les taxes per a desin-
centivar els productes no circulars. A més, demanem l’extensió dels sistemes 
de RAP com a eina política per a altres grups de productes (més enllà dels 
envasos i dels residus d’aparells elèctrics i electrònics), sempre que tots 
els actors –econòmicosocials, recicladors, societat civil, organitzacions de 
consumidors i autoritats locals– estiguin involucrats en el disseny d’aquests 
sistemes.

Promoure els envasos reutilitzables. La transposició de la directiva d’envasos 
i residus d’envasos ha de portar a una legislació ambiciosa que posi el focus en 
el disseny per a la reutilització del producte, l’ús de materials no tòxics i, després 
d’un llarg ús, la seva reciclabilitat. Les polítiques han de donar suport a la imple-
mentació de sistemes de reutilització, incloent-hi la implantació d’un sistema de 
dipòsit, devolució i retorn d’envasos (SDDR) a través d’objectius quantitatius de 
reutilització per a l’any 2022.

Controlar i limitar l’exportació global de residus. Els residus no haurien de 
ser enviats a països de fora de la UE, amb regulacions menys estrictes i una 
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tilitzar i reciclar els propis residus el més a prop possible, creant ocupació local. 
És una pràctica habitual amb els residus plàstics i amb els provinents d’aparells 
elèctrics i electrònics. L’aplicació estricta de les noves esmenes al Conveni de 
Basilea és crucial per a detenir aquesta pràctica.

Configurar el marc legal correcte per al reciclatge químic. Es necessiten de-
finicions i requisits clars per garantir que el reciclatge químic no mini enfoca-
ments circulars més alts en la jerarquia de residus o provoqui impactes ambien-
tals adversos. L’ input ha de limitar-se a plàstics degradats i contaminats, mai als 
plàstics procedents d’una recollida selectiva, i l’output ha de limitar-se a plàstics 
nous, no a combustible. La gasificació per a obtenir gas de síntesi i productes 
combustibles són una variant de la incineració.

Eliminació de la incineració i coincineració dels residus. S’ha de liderar el 
potencial de les activitats de prevenció de residus i economia circular elimi-
nant gradualment la capacitat de les plantes (les 11 incineradores de residus 
municipals i la coincineració a la indústria del ciment) i frenant el desenvolu-
pament de noves instal·lacions d’aquest tipus. Això és d’una importància cab-
dal per millorar la recollida selectiva i assegurar la descarbonització de la 
xarxa d’energia.

TÒXICS
L’actual crisi sanitària evidencia la 

necessitat d’ implementar polítiques que 
assegurin un medi ambient sa i una bona 
salut de la ciutadania. Per això la reducció 

a l’exposició de tòxics generats per l’acti-

vitat humana, especialment aquells relacionats 
amb l’agricultura convencional, és fonamental, 
tant per salut com per frenar la pèrdua de biodi-
versitat, que és la nostra més gran assegurança 
per a prevenir futures malalties infeccioses.

Propostes:
Modificar el Pla Nacional d’Ús Sostenible de Plaguicides. Aquest Pla haurà de 

contenir un objectiu vinculant de reducció quantitativa i qualitativa de plaguicides 
agraris d’almenys el 50% per a 2023.

Elaborar un procediment d’autoritzacions excepcionals de productes fito-
sanitaris, que endureixi les condicions d’autorització per a aquelles peticions re-
petides any rere any, especialment les que permeten l’ús de substàncies actives 
no autoritzades per la normativa europea. Aquest procediment haura de contenir, 
entre d’altres punts, l’obligació que les organitzacions agràries i productors peti-
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mitjà d’analítiques realitzades per laboratoris acreditats, l’existència de plagues 
o perills fitosanitaris. L’autoritat competent nacional, en col·laboració amb les au-
tonòmiques, haurà de comprovar que els usuaris de productes fitosanitaris per-
mesos per autoritzacions excepcionals acreditin l’eficàcia dels productes aplicats 
i que les mesures de mitigació del risc per a la salut humana i el medi ambient 
han estat aplicades. La concessió d’autoritzacions excepcionals únicament podrà 
donar-se a explotacions agràries que hagin acreditat el perill imprevisible fitosani-
tari. No podran concedir-se a tota la superfície d’una Comunitat Autònoma, ni a la 
d’una província, ni municipi.

Elaborar plans de control de la contaminació difusa de plaguicides d’origen 
agrari en totes les demarcacions hidrogràfiques. Per a l’elaboració d’aquests 
plans, les demarcacions hauran de conèixer els productes fitosanitaris i les quan-
titats d’aquests que són aplicats en el seu àmbit territorial. Per a això el Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació haurà de publicar anualment els tipus i quanti-
tats de productes fitosanitaris usats a cada província. Aquestes dades hauran de 
ser reals i no obtingudes mitjançant les actuals enquestes emplenades, de manera 
parcial, per la indústria.

Publicar el Pla Nacional de Salut i Medi Ambient i implementar mesures de 
reducció de l’exposició a contaminants ambientals d’origen humà.

MINERIA
El vessant econòmic de la crisi pro-

vocada per la COVID no ha paralitzat 
la cursa per a augmentar la producció 
de les anomenades “matèries prime-
res crítiques” mitjançant noves explo-
tacions mineres a terra i al fons dels 

oceans. Sota el pretext de la creixent demanda 
de certs metalls d’aplicació tecnològica, es conti-
nua ignorant el desaprofitament colossal de ma-
terials per l’absència de reciclatge i reutilització 

reals mentre es legitima la destrucció de territo-
ris, hàbitats i espècies, així com la contaminació 
d’aigua i aire en operacions “low cost” que amb 
massa freqüència provoquen desastres ambi-
entals. Enfront de les peticions de “rescats” per 
les suposades pèrdues d’un sector que es lucra 
externalitzant “passius” ambientals, les següents 
propostes pretenen anticipar una societat en la 
qual la mineria, tal com avui la coneixem, es con-
verteixi en una pràctica obsoleta.

Propostes:
Protegir de manera estricta el patrimoni biogenètic de la destrucció minera. 

Sense anar més lluny, el test per al diagnòstic de COVID-19 es va desenvolupar 
utilitzant un enzim aïllat d’un microbi trobat en respiradors hidrotermals d’ai-
gües profundes. Arreu del món, només existeixen 50 km² d’hàbitats de respi-
radors hidrotermals, amenaçats per l’avanç de la mineria submarina. La seva 
destrucció impediria irreversiblement avenços mèdics i farmacèutics derivats de 
l’estudi d’aquesta mena d’hàbitats extremament rars i fràgils.
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d’ús tecnològic. L’augment de la mineria metàl·lica per a proveir els mercats tec-
nològics, vinculats a la comunicació professional i interpersonal i noves formes 
de teletreball, així com a les energies renovables, implica una amenaça de con-
taminació sense precedents per metalls pesants i la destrucció d’hàbitats, amb 
especial impacte en la Xarxa Natura 2000 i altres espais protegits.

Fomentar la mineria urbana, el reciclatge obligatori de residus amb contin-
guts metàl·lics, evitant-ne el malbaratament anual de milions de tones. Actual-
ment el reciclatge de minerals com el liti, tel·luri o terres rares està per sota de 
l’1%, el del coure està entre el 43-53%, el del níquel entre el 57-63% i el del cobalt 
als voltants del 68%. A més, extreure metalls com coure o or dels residus electrò-
nics és 13 vegades més barat que treure’ls d’una mina convencional terrestre. És 
irracional promoure noves explotacions mineres abans d’haver reprocessat tots 
els metalls rebutjats en abocadors, basses de llots mineres i altres llocs.

Destinar els fons que actualment es destinen al sector miner a donar suport 
a la infraestructura logística i normativa per al reciclatge efectiu.

Garantir el control efectiu de les activitats mineres en temps de confinament 
o restriccions de mobilitat. Mentre que les activitats mineres s’han considerat 
essencials i han continuat durant els períodes de restriccions, les organitzacions 
ecologistes no han pogut exercir el seu control i les inspeccions administratives 
han estat mínimes, incrementant el degoteig d’actuacions il·legals o contami-
nants. El dret ciutadà a participar en el control directe de les activitats mineres 
en tot moment ha de garantir-se.

Modificar la Llei de Mines vigent de 1973. Es tracta d’una llei preconstitu-
cional que afavoreix l’especulació amb les concessions i autoritzacions, que 
no té en compte ni el medi ambient ni els drets fonamentals de les persones. 
Ecologistes en Acció ha proposat una modificació en la qual preval la conser-
vació del valors naturals i els drets de la ciutadania. D’aquesta manera, el nou 
text ha de proposar l’exclusió de l’activitat minera de totes les àrees d’ interès 
ambiental del nostre país (com a la Xarxa Natura 2000, reserves fluvials, con-
ques per a captació d’aigua potable, etc.). Una legislació obsoleta permet les 
activitats extractives a Espanya sense dur a terme una anàlisi prèvia objectiu 
d’ impacte social i ecològic a llarg termini. La legislació ha de garantir la sol-
vència econòmica i tècnica de les companyies mineres i que aquestes comptin 
amb la capacitat necessària per conservar i restaurar el medi ambient, per 
evitar el fenomen habitual de la mineria actual de caràcter especulatiu en la 
qual es produeix l’obtenció de permisos en termes de “caçadrets”. Entre altres 
coses, els beneficis derivats de la mineria podrien utilitzar-se per a contribuir 
a la rehabilitació dels terrenys de les mines existents. La nova legislació hauria 
d’ introduir instruments de participació ciutadana eficaços, considerant el dret 
de les comunitats locals a rebutjar les activitats mineres en els seus territoris, 
establint procediments de consulta pública transparent, amb terminis raona-
bles i que promoguin la participació ciutadana.

https://www.ecologistasenaccion.org/108472/presentan-una-propuesta-de-modificacion-de-la-ley-de-minas/
https://www.ecologistasenaccion.org/108472/presentan-una-propuesta-de-modificacion-de-la-ley-de-minas/
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Una lliçó important de la pandè-
mia ha estat la relativa a l’ali-
mentació. Molta gent s’ha re-

trobat amb l’art de cuinar. Però 
potser l’ impacte més positiu ha estat 

la visibilització de la feina de les 
persones que conreen i crien 
aliments. Moltes d’elles ho fan 

en condici- ons molt precàries, com les que es 
troben en els assentaments xabolistes dels que 
treballen en la maduixa, a Huelva. De fet, la po-
blació migrant, que de vegades ha estat injus-
tament estigmatitzada, ha estat fonamental per 
poder proveir-nos de menjar.

La por a quedar-se sense aliments va provocar 
comportaments irracionals en els supermercats. 
La possibilitat que els mercats globals de pro-
ductes alimentaris poguessin interrompre’s va 
despertar temor a nivells més polítics, i va de-

mostrar la vulnerabilitat d’un sistema globalitzat 
en el qual els aliments recorren milers de quilò-
metres fins a arribar als punts de venda. La dis-
tribució és un coll d’ampolla i la seva regulació 
es veu cada vegada més necessària.

A més, en les primeres setmanes de la pandè-
mia, les iniciatives d’autoconsum, de resiliència, 
de resistència al model alimentari tradicional es 
van veure perjudicades per no formar part dels 
circuits econòmics convencionals.

Aquesta pandèmia i la situació de confina-
ment, ens ha ensenyat que l’agroecologia no 
només és possible sinó que és molt necessària, 
especialment tenint en compte la petjada hídrica 
i els possibles vincles entre la ramaderia indus-
trial, els monocultius, els pesticides, la pèrdua 
de biodiversitat i la desforestació, amb l’aparició 
de noves malalties com la COVID-19.

Propostes:

Fomentar els mercats de proximitat i venda directa i la compra pública agro-
ecològica a escoles, hospitals, etc. 

Crear infraestructures agroalimentàries públiques (centrals de proveïment, 
obradors, escorxadors, lleis que permetin el sacrifici i especejament en petites 
explotacions…) i amb això recuperar el paper de la ciutadania en l’alimentació.

Pressionar perquè les subvencions a l’agricultura (principalment la PAC) facin 
costat a les petites produccions de l’economia local, i a les persones que viuen 
en els territoris on es produeixen.

Establir una llei de preus mínims perquè la gran distribució no pugui pressio-
nar a les petites explotacions.

Cedir terres per a conrear amb criteris agroecològics a les persones deso-
cupades, cooperatives o associacions. Per dur-ho a terme es pot crear un banc 
públic de terres, cedir terres agràries públiques en desús (incloent propietats 
de la SAREB), fomentar els convenis de cessió de terres agràries en desús pro-
pietat d’entitats financeres i fer de mitjancer per a la cessió en lloguer de ter-
res de particulars en situació d’abandó (i amb això pal·liar la manca de relleu 
generacional).
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POLÍTIQUES SOCIALS, 
D’IGUALTAT I LABORALS

La COVID-19 ha afectat el sector pesquer per les restriccions que 
hi ha hagut per sortir a pescar i l’afectació sobre els preus de 
venda. És important que la desescalada no es realitzi a costa 
de la protecció de les ja de per si mateix minvades poblacions 

de peixos.

Atès que aquesta pandèmia ha aprofundit en 
la crisi social i en les enormes desigualtats pre-
existents, les polítiques socials són fonamentals 

per a corregir aquestes desigualtats 
i per a acompanyar en els pro-

cessos de transformació cap 
a una societat més respec-
tuosa amb el medi ambient. 
És important contemplar la 
interseccionalitat, és a dir, 
tenir en compte les diver-

ses formes d’opressió 
que incideixen sobre 
les persones i que 

configuren les se-

ves vulnerabilitats: racialització, classe, gènere i 
identitats LGTBIQ+, restricció de llibertats, diver-
sitat funcional i psíquica...

El confinament a les cases ha visibilitzat 
les tasques de reproducció social com a es-
sencials i el repartiment desigual d’aquestes 
a totes les parts del planeta, però també, ha 
intensificat la pressió i les violències sobre les 
dones. La recomanació del teletreball ha evi-
denciat la paradoxa que, d’una banda, l’espai 
domèstic s’ha sobrecarregat de cures i treball 
reproductiu, imprescindibles per al sosteni-
ment de la vida, i que recauen majoritàriament 
en les dones. D’altra banda aquesta modalitat 

Propostes:

Propiciar ajudes al sector pesquer del mateix fons que a la resta de sectors 
però no del Fons Marítim Pesquer (FEMP). El FEMP es va crear amb l’objectiu 
d’ invertir en l’adequació per al compliment de les normatives europees en ma-
tèria de conservació. No posem en dubte que calgui algun tipus d’ajuda, fins i tot 
econòmica, no obstant això, finançar-la sobre la base d’aquest fons pot establir 
un precedent perillós. 

Ligar les ajudes al fet que no se sumin les quotes de pesca no aconseguides 
enguany a l’any que ve, perquè suposaria una doble ajuda (pagar per no pescar i 
permetre pescar després) i es perdria una oportunitat de contribuir a l’estabilitat 
de les poblacions.
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tes les situacions, la qual cosa ha generat que 
persones (per exemple dones migrants treba-
lladores en l’àmbit domèstic) s’hagin quedat 
sense ingressos. Finalment s’ha evidenciat la 
desigualtat i privilegis pel que fa a l’accés a 
mitjans tecnològics per gran part de la pobla-
ció respecte d’aquelles llars que no compten 
amb aquestes eines per a poder continuar tre-
ballant o estudiant.

Aquesta situació excepcional ens presenta una 
oportunitat per a definir els treballs socialment 
útils (activitats essencials) i posar en valor els 
treballs de manteniment i cura de la vida junta-
ment amb els serveis i treballs de proveïment, 
molts dels quals tenen a les dones com a prota-
gonistes. És necessari assegurar la participació 
activa de la societat civil feminista i els grups de 
dones en el desenvolupament de les mesures 
per a fer front a la crisi.

Propostes:
Protegir a totes les professionals que són a primera línia en la lluita contra 

la COVID-19.

Reforçar els serveis 100% públics, universals i de qualitat. Cal que la sortida 
a aquesta crisi reforci allò comú i el que ens permet viure: la sanitat, l’educació, 
l’atenció social de les persones, la cura del medi ambient, el transport, l’energia, 
l’aigua, les comunicacions, el comerç, les pensions, l’oci o l’habitatge. Reclamem 
una gestió pública i transparent d’aquests serveis, amb perspectiva mediambi-
ental i que donin servei a tota la població, especialment al medi rural.

Revertir les privatitzacions dels serveis públics, que han provocat corrupció, 
una pèrdua de qualitat, mala gestió ambiental i precarització de les condicions 
laborals. La satisfacció de les necessitats humanes no ha de ser objecte de lucre. 
Derogar la llei 15/97 i altres normatives que han permès la privatització creixent 
d’aquests serveis públics. Valorar la nacionalització de les empreses, antany pú-
bliques, que gestionen subministraments de primera necessitat. 

Garantir el dret a la salut, incloent la salut ambiental, la salut sexual i la 
salut mental. A més de garantir la sanitat 100% pública i universal, cal protegir 
la salut de la població davant de la contaminació química, atmosfèrica o de 
menjar poc saludable. Invertir en atenció primària i en mesures de prevenció 
de la salut col·lectiva és més eficient i barat que fer-ho en costosos tracta-
ments. Assegurar l’accés a la salut sexual i reproductiva de qualitat durant la 
crisi (pre i postnatal) i incloure el dret a avortar de manera segura i lliure en els 
marges de la legislació espanyola actual. Garantir una atenció a la salut mental 
respectuosa amb els drets humans i lliure de coerció per a tota la població, i 
especialment per als col·lectius més vulnerables, com les dones psiquiatritza-
des i/o institucionalitzades.

Reconèixer i redistribuir els treballs reproductius, reduir la jornada laboral 
i reforçar els drets laborals. A fi de repartir l’ocupació i a més deixar temps per 
als treballs reproductius, el lleure o la participació ciutadana, s’ha de reduir la 
jornada laboral a 30 hores setmanals. Organitzar estratègies de corresponsabili-
tat social en els treballs reproductius no remunerats.
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id Assegurar subministraments bàsics de llum i aigua. Prohibició efectiva de 

talls per impagaments deguts a situacions de precarietat econòmica per res-
pectar el dret humà a l’aigua potable, a l’energia i al sanejament assegurant 
de manera immediata el proveïment d’aigua i energia i el sanejament d’aigua 
per a totes les persones independentment de la seva situació econòmica o 
residencial.

Assegurar el dret a l’habitatge. Posar en marxa plans d’emergència d’ha-
bitatge -municipals i autonòmics- mobilitzant habitatges buits, per a facilitar 
l’emancipació dels segments socials joves i la proximitat de la seva residència 
a les fonts d’ocupació. Prolongar la moratòria als desnonaments de primers ha-
bitatges, regular el preu del lloguer. Promoure programes públics d’habitatge 
social en lloguer, preferiblement en el teixit urbà i rural existent, amb especial 
èmfasi en les anomenades ‘ciutats intermitges’, associats a les iniciatives locals 
de desenvolupament de l’economia verda.

Instaurar la Renda Bàsica de les Iguals per a tota la població amb l’objectiu 
de reduir les diferències socials. 

Regularitzar de manera permanent i sense condicions a totes les persones 
migrants i refugiades davant l’emergència sanitària. Lligar la regularització a 
habitar en el territori i no al treball, tancar definitivament els CIE i acabar amb 
les deportacions exprés.

Ratificar el Conveni 189 de la OIT sobre les persones treballadores de l’àmbit 
domèstic, prestant especial atenció a les dones que treballen de manera remu-
nerada però irregular, i que han hagut d’ interrompre la seva activitat laboral 
sense poder optar a la prestació per desocupació. És essencial que quan es 
reprengui l’activitat econòmica s’assegurin mesures de protecció sanitària per la 
seva exposició pròxima a poblacions de risc. 

Protegir totes les persones vulnerables de la violència masclista, de la vio-
lència domèstica i de la violència econòmica i energètica (aquí i en altres ter-
ritoris, on estan sent violentades per la pobresa i amenaçades per defensar el 
territori). Reconèixer la vulnerabilitat extrema dels col·lectius de prostitutes que 
es troben actualment sense ingressos, sense opció a prestacions socials i deso-
cupació i moltes d’elles de manera irregular al país.
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El model de consum té un paper clau en la recu-
peració econòmica. Seguir en un model de consum 
insostenible no faria sinó augmentar la crisi social 

i ecològica. Un model de consum responsable, local 
i ecològic pot en canvi ser la clau de l’expansió d’un 

model econòmic socialment més just i responsable amb 
el medi ambient. La crisi de la COVID-19 ha posat de mani-

fest a més, que la nostra principal font de felicitat no està 
en la possessió desmesurada de coses, sinó en la seguretat 

vital (residencial, energètica, alimentària, sanitària) i en 
la qualitat de les relacions humanes.

Propostes:
Aplicar criteris de sostenibilitat i justícia social en la compra pública respon-

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

• Productes que utilitzin menys recursos i generin menys residus i emissions 
d’efecte d’hivernacle i que no continguin substàncies perilloses per a la salut 
i el medi ambient.  

• Alimentació sana i ecològica a la restauració institucional. 
• EEconomia Social i Solidària en la compra pública, que tingui en compte unes 

condicions laborals dignes, criteris ambientals i d’ igualtat de gènere.

Normativa per a l’etiquetatge ecosocial dels productes. A les cadenes globals 
de producció resulta molt complex seguir la traçabilitat ecològica i social dels pro-
ductes que consumim a través de tot el cicle de vida. Conèixer dades com l’origen, 
la petjada de carboni i efectes en la salut són fonamentals per un consum crític i 
responsable.

Control de la publicitat de rentat d’ imatge verd1 i solidari. Establir protocols 
de control de la publicitat, especialment davant del rentat verd, atès que l’objectiu 
d’aquesta publicitat sol ser augmentar les vendes o augmentar el preu del pro-
ducte o servei, fent creure a la persona consumidora que l’empresa està prenent 
mesures per a ser sostenible i responsable.

1  Les estratègies de “rentat verd” es poden considerar fraudulentes i enganyoses i es manifesten de diverses formes: 
afirmar que el producte té qualitats sense prova contrastable, col·locar segells o certificacions falses, errònies, o semblants 
a d’altres d’oficials, presumir de dades irrellevants o, directament mentir sobre el seu benefici ambiental.
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El sistema educatiu ja estava en 
crisi abans de la situació provoca-
da per la pandèmia de la COVID-19: 
un saber compartimentat, escassa 
atenció a la diversitat, absència 
d’educació per a la sostenibilitat, 

són només alguns exemples. Alguns d’aquests 
factors s’han agreujat amb les mesures per frenar 
l’ impacte d’aquesta pandèmia. És urgent atendre 
les necessitats de l’educació formal i la no for-
mal. És hora de repensar l’escola i aquesta és una 
oportunitat per fer-ho.

Propostes:
Revisar i adaptar les escoles i el currículum. Cal revisar en profunditat el 

currículum escolar i formar el professorat i la resta de la comunitat educativa, 
així com adaptar les infraestructures i serveis de les escoles i obrir aquestes 
al seu entorn generant més contacte amb la naturalesa, per a així transitar 
cap a una societat més ben adaptada i més resilient als canvis ambientals i 
socials que ens esperen per la crisi climàtica, de biodiversitat, de disponibi-
litat de recursos, etc. Els valors que han de prevaldre, com un dret per a tota 
la ciutadania, són: la sostenibilitat ambiental i social, la importància d’allò 
comú, la salut com a bé col·lectiu o la solidaritat com a acte d’ intel·ligència 
social, entre d’altres.

Afavorir un procés educatiu que atengui la diversitat. Durant el confinament 
s’ha optat per fer classes online. La bretxa educativa ha augmentat. Quan en con-
dicions normals no es compta amb les polítiques i la formació adequades per a 
atendre la diversitat, menys encara podrà fer-se en situacions excepcionals.

Millorar el sistema educatiu i fer-lo més resilient davant crisis imprevistes, 
com l’actual, passa per seguir alguns passos: invertir més en educació pública i 
millorar les condicions (com ara reduir el número d’alumnat per classe); fomentar 
grups de recerca d’acció educativa amb projectes sostenibles innovadors; atendre 
la diversitat de l’alumnat, creant processos on prevalgui la construcció col·lectiva, 
passant d’allò competitiu al que és col·laboratiu, on aprendre sigui possible per a 
totes les persones amb independència de les seves circumstàncies socioeconòmi-
ques i familiars.

Reforçar campanyes i projectes educatius per a la resta de la població. L’edu-
cació no és un àmbit exclusiu de les escoles ni de l’edat escolar. Aprenem i ens 
eduquem durant tota la nostra vida. Si la nostra actual forma de vida ha provocat 
que ens hàgim submergit en una crisi global i múltiple i guarda una relació direc-
ta amb la crisi provocada per la COVID-19, hem de reeducar-nos col·lectivament 
per a canviar el rumb, la qual cosa implica una alfabetització ecològica de tota la 
societat. Ha d’haver-hi suport públic per a dur a terme aquesta feina, així com de-
senvolupar aquesta tasca educativa des de les pròpies administracions, mostrant 
a través de l’exemple que es pot reduir el consum i fer-ho amb criteris socials i 
ambientals.
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GLOBALITZACIÓ
El model de la globalització ha agu-
ditzat la centralitat dels mercats a 
l’hora de definir prioritats i amb això 
les relacions de poder, com el patri-

arcat o el colonialisme, que sosté 
uns nivells de consum crei-
xents dels Nords globals 

mentre despulla dels seus 
territoris i dels seus recursos 

a comunitats del Sud global i 
criminalitza a defensores del 

territori. La pandèmia de la COVID 19 ha evidenciat 
a més la fragilitat de la globalització imposada per 
les elits polítiques i econòmiques durant els últims 
40 anys sota el paradigma neoliberal a través de 
les institucions financeres internacionals, l’OMC i 
una multitud de tractats de comerç i inversió. 

Aquesta vulnerabilitat s’ha posat de manifest 
per l’alta connectivitat que permet una transmis-
sió molt ràpida dels problemes a tot el sistema, 
per l’escassa resiliència davant les crisi derivada 
de la gran dependència que tenen els estats i terri-
toris de les cadenes de valor globals per a satisfer 
les necessitats de la població (material sanitari, 
aliments, energia....) i per l’afebliment dels siste-
mes de protecció públics a tot el món després de 

dècades de polítiques neoliberals.

No obstant això, encara que des d’estats i ins-
titucions financeres se succeeixen els anuncis de 
polítiques expansives per a contenir l’enfonsa-
ment econòmic, i fins i tot hi ha crides per part de 
diversos països de la UE a optar per una sortida 
“sostenible” de la crisi apel·lant al Pacte Verd Euro-
peu dins d’una lògica de capitalisme verd, no hi ha 
indicis que aquesta reconstrucció vagi a ser finan-
çada de manera justa mitjançant polítiques fiscals 
redistributives o orientada cap a la transició eco-
lògica. La major part de les mesures econòmiques 
posades en marxa per estats i bancs centrals estan 
orientades a rescatar o mantenir el valor borsari 
de grans corporacions, incloent-hi les més conta-
minants, sense exigir contrapartides.

Des d’una perspectiva de solidaritat internacio-
nalista, cal tenir en compte que la pandèmia i els 
seus impactes socioeconòmics es materialitzen de 
forma significativament més greu al Sud global, la 
qual cosa pot incrementar les desigualtats inter-
nacionals. A més, els estats d’emergència a diver-
sos països han derivat en un increment de l’acció 
repressiva contra defensores de drets humans, del 
territori i dels béns comuns.

Propostes:
Reduir la dependència de les cadenes de valor globals per a satisfer les 

necessitats de la població. Controlar els preus dels materials sanitaris i farma-
cèutics més necessaris en aquest moment de la pandèmia. Suspendre patents 
per a assegurar l’accés als medicaments i vacunes aplicant l’art. 31 de l’Acord 
sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual relacionats amb el Co-
merç (TRIPS). Crear una indústria farmacèutica i sanitària estatal sota gestió 
pública i sense ànim de lucre.

Sortir del Tractat de la Carta de l’Energia i vetar que la UE negociï i firmi nous 
tractats de comerç i inversió. Retirar de manera preventiva el consentiment per 
a l’arbitratge inversor-Estat (ISDS), que pot ser utilitzat per a bloquejar mesures 
encaminades a la transició ecològica justa. 
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id Retirar de manera preventiva el consentiment per a l’arbitratge inversor-Estat 

(ISDS) per a evitar que sigui utilitzat per bloquejar mesures socials associades a 
la COVID-19 i de manera més general mesures encaminades a la transició ecolò-
gica justa. Assegurar-se que no es gastin diners públics per pagar a les empreses 
pels laudes perduts per demandes ISDS durant el temps que duri la pandèmia.

Modificar els tractats de la Unió Europea i de Funcionament de la Unió Euro-
pea, el Pacte d’Estabilitat i Creixement i els estatuts del Banc Central Europeu, 
que conformen l’armadura neoliberal de la UE, i limitar la influència dels lobbies 
empresarials en la presa de decisions.

Vetllar pel compliment dels drets humans, incloent-hi els socials i polítics, 
dins i fora de la UE. Restituir el deute ecològic que el nord d’Europa té amb el 
sud i, al seu torn, el conjunt de la UE amb el món més empobrit. Impulsar instru-
ments jurídics de control i sanció d’empreses transnacionals en matèria de drets 
humans i medi ambient

LLIBERTATS POLÍTIQUES 
I DESMILITARITZACIÓ

Encara que durant l’estat 
d’alarma ha estat imprescin-

dible prendre mesures per a 
contenir la crisi sanitària, algu-

nes de les quals s’han adoptat 
-unides a la utilització d’una retòrica 
bèl·lica en la comunicació de la crisi-, 

estan derivant en la legitimació social 
de la militarització de l’espai i l’ imaginari públic, 
d’actuacions policials repressives en moltes oca-

sions desproporcionades i arbitràries, i de la im-
plantació de mecanismes de seguiment i control 
social possibilitats per l’aplicació de la tecno-
logia. En la desescalada és imprescindible des-
muntar aquesta situació, eliminar instruments 
jurídics i tecnològics potencialment repressius, 
desmilitaritzar les nostres societats per a garan-
tir el dret de la protesta i fomentar la partici-
pació ciutadana en la reconstrucció de l’activitat 
social i política.

Propostes:

Derogar les anomenades “Lleis Mordassa”, que estan sent utilitzades per a 
criminalitzar a les persones qualificant automàticament l’ incompliment de les 
restriccions imposades durant l’estat d’alarma com a infracció de desobediència. 
Investigar i sancionar abusos policials.

Renunciar a la militarització de la comunicació política de la crisi sanitària, 
reduir dràsticament la despesa militar (suposa l’1,7% del PIB) i destinar aquests 
recursos al rescat social i a la transició ecològica.
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id Limitar, a l’ imprescindible per al control de l’epidèmia, la implementació de 

mecanismes de seguiment i control basats en tecnologia i no afeblir la legislació 
sobre protecció de dades.

Destinar una bona part de la despesa militar prevista (17.200 milions de dò-
lars en 2019, segons el SIPRI, Institut Internacional d’Estocolm per a la Recerca 
de la Pau), a fins socials, sobretot sanitat, educació, cures, ciència i cultura.

OBJECTIUS DE 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Els Objectius de Desen-
volupament Sostenible 
(ODS) i l’Agenda 2030 
s’han aprovat a esca-
la internacional com 
a eina global per a 
afrontar els principals 
problemes ambientals 

i socials en el termini 
d’una dècada. Encara 
que el terme Desenvo-
lupament Sostenible és 

més que qüestionable, 
ha estat adoptat per grans 

empreses i està sent utilitzat 
per a justificar activitats que de-

graden els ecosistemes. Segons Ecologistes en 
Acció, l’Agenda 2030 si bé fa una anàlisi preci-
sa, fracassa en incloure el creixement econòmic 

com un dels seus objectius. La pandèmia i el 
confinament han posat de manifest que quan 
el sistema econòmic creix genera gran quanti-
tat de problemes: contaminació, contribució al 
canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat, reparti-
ment injust de la riquesa, morbiditat i mortali-
tat ambiental i laboral. Quan deixa de créixer 
i està en crisi, milloren els índexs ambientals, 
però genera encara més pànic i desigualtat. Per 
això es considera que si es pretenen complir els 
ODS cal desestimar la imposició d’un creixe-
ment econòmic, com s’esmentava en l’apartat 
d’“Economia i Teixit Productiu”. Si això s’acon-
segueix, els ODS poden ser una bona brúixola 
per a orientar la desescalada, buscant sinergi-
es entre les diferents estratègies. Si no és així, 
esdevindrà un altre acord internacional amb 
bones intencions però buit de contingut i fra-
cassarà.

Propuestas:
Obrir un procés participatiu en l’Estratègia de Desenvolupament Sostenible 

que ha de presentar l’Estat espanyol, perquè aquesta suposi un veritable canvi 
de model econòmic i no un simple llistat de polítiques per a posar pegats al 
deteriorament ambiental i a la injustícia social que promou el sistema econòmic. 
En aquest document es troben les propostes d’Ecologistes en Acció en relació a 
l’Agenda 2030.

Desestimar el PIB com a indicador del funcionament de l’economia i utilitzar 
en el seu lloc  l’Índex de Benestar Econòmic Sostenible.

https://www.ecologistasenaccion.org/82597/agenda-2030-un-buen-diagnostico-que-no-ataja-las-causas-de-los-problemas/
https://www.ecologistasenaccion.org/82597/agenda-2030-un-buen-diagnostico-que-no-ataja-las-causas-de-los-problemas/
https://www.ecologistasenaccion.org/82597/agenda-2030-un-buen-diagnostico-que-no-ataja-las-causas-de-los-problemas/
https://www.ecologistasenaccion.org/82597/agenda-2030-un-buen-diagnostico-que-no-ataja-las-causas-de-los-problemas/
https://www.dropbox.com/s/xvac3utuj3es1zv/ODS_posicionamiento_2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xvac3utuj3es1zv/ODS_posicionamiento_2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xvac3utuj3es1zv/ODS_posicionamiento_2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xvac3utuj3es1zv/ODS_posicionamiento_2018.pdf?dl=0
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