Construint Ajuntaments Verds
que no deixen ningú enrere
El març del 2020 tot va canviar. La nostra salut, els nostres ingressos, el
clima i la política: tot va trontollar. A mesura que la crisi climàtica i les
desigualtats estan assolint el seu punt més àlgid, assistim a l'any més
calorós de la història, vivim un augment del cost de la vida i la crisi
energètica i alimentària sense precedents colpeja durament les economies
de les famílies treballadores. Fa temps que sabem que el nostre sistema
econòmic extractivista i depredador destrueix el nostre planeta i modifica els
equilibris naturals amb risc de desastre ecològic, sanitari, humà, econòmic i
social. La COVID-19 i la crisi energètica han posat de manifest la desigualtat i
la injustícia sobre les quals es construeix el nostre sistema. No hi ha més
temps a perdre.
Esquerra Verda, tenim el convenciment que no hi ha justícia climàtica
sense justícia social. En un moment en què ens enfrontem a crisi rere crisi
–alimentària, sanitària i climàtica–, mai ha estat tan crítica la transició cap a
un futur sostenible, resilient i just basat en la solidaritat. Ara, més que mai,
és el moment d'actuar en tots els àmbits polítics, amb moviments
ambientals, socials, juvenils i treballadors, cap a una transició verda. Lluny,
però, dels relats catastrofistes, pensem que els canvis que avui necessita la
societat estan a les nostres mans i la transició ecològica es dibuixa avui com
un horitzó ineludible que cal afrontar sense més dilació.
Necessitem canvis globals però alhora arrelar en l’acció pública local, a
cada territori, a cada poble i ciutat. L’actual crisi climàtica demostra que
necessitem governs locals més resilients, és a dir, Ajuntaments capaços
d’anticipar, resistir i recuperar-se amb la menor afectació possible davant
dels impactes relacionats amb el canvi climàtic.
Des d’Esquerra Verda, com a membres del Partit Verd Europeu, pensem que
des de la proximitat, els ajuntaments són la primera trinxera per construir
polítiques públiques destinades a invertir en un futur més just. Les
eleccions del maig del 2023 són la millor oportunitat per construir aquest
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municipalisme verd a cada racó de Catalunya. Necessitem incorporar la
mirada local per abordar els grans reptes de futur basats en ciutats i pobles
més habitables i saludables, més inclusius, feministes i solidaris i
generadors d’ocupació de qualitat.
Des d’Esquerra Verda proposem les següents mesures:
➔ Ciutats i pobles cap a la descarbonització. L'any 2050 ha de ser un
objectiu i no una estratègia de dilacions permanents, i aquí és on el
món local és clau: és a les ciutats i pobles on es produeixen els canvis
reals i haurien de tenir els recursos (econòmics però també
competències) per fer front a la mitigació i adaptació al canvi climàtic.
➔ Necessitem una nova Llei de governs locals ambiciosa que incorpori
l’agenda verda municipal i una Llei de finances locals que reforci les
competències dels governs locals dotant-les de suficiència financera
per desenvolupar-les amb plenitud i qualitat.
➔ Impulsar la transició energètica que necessita Europa des del món
local. Avui els ajuntaments lideren i acceleren la transició energètica a
Catalunya cap a un model 100% renovable, distribuït, participat
localment i democràtic. En canvi, l’actual manca de planificació i el
retard en la implantació de les energies renovables per part del Govern
de la Generalitat perjudica seriosament l’acció climàtica del món local
i dificulta el compliment amb els objectius de descarbonització.
➔ L’administració local ha de ser motor de canvi en què
l'autogeneració i l'autoconsum estiguin generalitzats i les
renovables es converteixin en elements quotidians als terrats i
teulades de les nostres ciutats i pobles. Les cobertes municipals
poden ser base de proveïment a veïnes i veïns, particularment a les
famílies vulnerables. Per això necessitem que l’Estat modifiqui el marc
normatiu i permeti un autoconsum compartit que vagi més enllà dels
500 metres, tal i com fan països com Alemanya i Àustria.
➔ No volem deixar ningú enrere i volem prestar especial atenció a la
pobresa energètica i l'exclusió social. Per això ens sumem a la
iniciativa de la vicepresidenta, Yolanda Díaz, d’impulsar un xec de 300
euros per famílies vulnerables, reduir en un 50% els preus de
l'abonament per incentivar l'ús del transport públic davant l'augment
de preus dels carburants i obligar a les grans empreses energètiques a
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fer una contribució extra amb l’increment del 10% de l’impost de
societats.
➔ Democratitzar l’energia a partir de les Comunitats Ciutadanes
d’Energia, permetrà que aquestes comunitats, constituïdes per la
ciutadania o per ens locals, puguin operar en tots els papers rellevants
del sector elèctric. La sobirania energètica local facilitarà que no es
depengui en el futur de fonts d’energia estretament dependents de
l'estabilitat internacional i les polítiques extractives al sud global.
➔ Incorporar la rehabilitació energètica per potenciar la regeneració
urbana i superar la segregació residencial. L'impacte de la pandèmia
de COVID-19 ha contribuït a incrementar les fractures urbanes
associades a la segregació. Necessitem barris més verds i més
resilients per superar la vulnerabilitat social i climàtica.
➔ Dissenyar polítiques locals de garantia d’ingressos a tots els
municipis de Catalunya. L’efecte de l’increment dels preus i el canvi
en el cost de la vida està desencadenant major nivells de pobresa i risc
d’exclusió social que necessitem combatre des de cada Ajuntament de
Catalunya.
➔ Volem Ajuntaments feministes que situïn les cures al centre. Els
Ajuntaments necessiten els recursos necessaris per fer efectives les
polítiques feministes, prioritzant l’extensió dels serveis públics locals
relacionats amb la sanitat, serveis socials i atenció a les dones i
atenció de la infància: des d’escoles bressols i hospitals, fins als
serveis de dependència i atenció a les persones.
➔ Impulsar acords de mobilitat valents als nostres municipis i
polítiques decidides a reduir la dependència del vehicle motoritzat,
prioritzant la protecció a la salut dels ciutadans i el dret a la mobilitat.
Eines com les Zones de Baixes Emissions (ZBE) que s’han demostrat
necessàries i eficaces i que caldrà ampliar a una àmplia majoria de
ciutats catalanes.
➔ Garantir el dret a la mobilitat amb una xarxa de transport públic
extensa i l’impuls de la bicicleta a les ciutats. Incorporar polítiques
amb una reducció dràstica del preu del transport públic, per incentivar
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els ciutadans a utilitzar-lo més i estalviar així energia, tal i com està
fent el govern federal a Alemanya.
➔ Apostar per ciutats i pobles que impulsin l’economia circular com a
eina del canvi cap a un model més responsable i eficient de la
gestió dels residus. Necessitem una Llei de prevenció i gestió dels
residus catalana ambiciosa, que escolti al món local i sigui pionera en
la revaloració dels residus, la preservació dels recursos i la tendència
cap a l'abocament zero.
➔ Volem alcaldesses i alcaldes, i regidores i regidors que defensin els
espais naturals i la biodiversitat del seu territori. Referents com els
de l’Ajuntament del Prat, en la mobilització en contra de l’ampliació de
l’aeroport i la defensa del Delta del Llobregat fa evident que la
conservació i protecció dels espais naturals està totalment lligada a la
salut i benestar de la ciutadania.
➔ Necessitem afavorir els productes locals i de proximitat que arriben
a les persones consumidores, principalment a través del circuit curt
de comercialització o de la venda directa per part del productor. La
crisi alimentària mundial ens obliga a impulsar un model
d’alimentació sostenible que impulsi la relocalizació de la producció
alimentària i garanteixi un preu just a la nostra pagesia.
➔ Volem un país on l’accés als serveis i a les oportunitats no depengui
del lloc on vius. Treballar per un país territorialment just no significa
impulsar projectes obsolets i antiecològics com els Jocs Olímpics
d’Hivern. Necessitem l’equitat territorial com un dret a ser garantit.
➔ Garantir la transició verda arreu. L’accés a la disposició dels fons
Next Generation de la Unió Europea ha obert expectatives sense
precedents per la transició verda però necessitem que els fons arribin
a tot el territori i a la seva ciutadania d’una manera justa i equitativa i
amb especial atenció a la problemàtica del despoblament rural.
➔ Volem Ajuntaments que reforcin la participació ciutadana en la vida
pública, la cooperació amb el teixit social i els processos de presa de
decisions per reforçar el model democràtic local.
Barcelona, juny 2022
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