
 

 

Alcem-nos per una reactivació ecològica, social i econòmica justa 

La Comissió Permanent del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona 
alerta del risc que la crisi derivada de la COVID-19 pugui constituir un fre en les 
polítiques socioambientals, i de la contradicció que això suposa en termes de 
vulnerabilitat de la societat davant aquesta crisi i les futures, donades les fortes 
interdependències de caràcter sistèmic (salut, medi ambient, economia...). Un 
retrocés en aquesta línia suposaria incrementar encara més la fragilitat de la 
ciutat, de les persones que l’habiten i del seu entorn davant els grans reptes als 
quals hem de fer front. 

D’una situació com la que hem viscut tota la població, la sanitat pública, els 
treballadors i les treballadores i les empreses, n’hem d’aprendre per millorar el 
present i el futur (immediat i a llarg termini). És justament en aquest context que 
cal potenciar les polítiques ambientals i socials. Al llarg d’aquestes setmanes 
s’han evidenciat de manera contundent les millores en la qualitat de l’aire per la 
reducció del trànsit; l’inestimable valor de l’economia local i del comerç de 
proximitat o la importància de la mobilitat activa, entre d’altres. Malgrat que ha 
estat arran d’una crisi sanitària que ha fet molt mal a la ciutat i a les 
persones,  hem demostrat que tenim la capacitat de canviar d’hàbits, d’actuar amb 
solidaritat, de despertar la creativitat per superar les dificultats. També hem vist 
com aquesta crisi està afectant especialment les persones en risc d’exclusió 
social.  

Per aquests motius, fem una crida a l'administració, al teixit empresarial, a les 
entitats socials i ambientals i a la ciutadania en general a reactivar la ciutat i la 
seva economia posant al davant la salut pública, els drets laborals i l'impuls de la 
sostenibilitat. 

DETECTEM ELS RISCOS 

L’actual crisi sanitària està posant en més evidència una sèrie de riscos que 
poden incrementar l’impacte de la crisi econòmica i social derivada, entre els 
quals destaquem: 
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 l’increment de les desigualtats socials 

 el creixement exponencial de l’atur i de vulneracions dels drets laborals 

 l’augment en l’ús no responsable de vehicles proveïts de combustibles fòssils en 
relació a una mobilitat col·lectiva, activa i menys contaminant 

 l’increment de residus i de consum de materials d’un sol ús generats per una 
higiene mal entesa 

 l’ús desmesurat de productes químics perillosos  

 l’increment de la compra de productes quilomètrics i l’impacte de la logística 
associada al comerç electrònic 

 els efectes negatius del distanciament social sobre l’actuació col·lectiva i la 
cohesió comunitària 

 la vulneració de drets digitals i de privacitat davant d’un control social més gran. 

IDENTIFIQUEM LES OPORTUNITATS 

Així mateix senyalem que aquesta mateixa situació també ens ha de deixar un 
aprenentatge i ens presenta algunes oportunitats, entre les quals destaquem: 

 reforçar la sanitat pública i un entorn urbà saludable 

 protegir, dignificar i enfortir els serveis a les persones i l’economia de les cures  

 per no tornar a l’escenari de contaminació previ, consolidar una mobilitat baixa en 
carboni i justa mitjançant la mobilitat activa, l’oferta i les freqüències del transport 
públic i un teletreball equilibrat 

 promoure models econòmics i de negoci de proximitat que donin resposta a les 
necessitats de les persones i optimitzin els recursos 

 recuperar i incrementar els espais verds i els espais públics per millorar la salut, la 
vida comunitària i l’activitat cultural i educativa 

 potenciar la solidaritat que molts actors de diferents àmbits han assolit i millorar la 

coordinació entre totes les parts per respondre millor a properes situacions 
d’emergència. 



És per això, que en el Dia Mundial del Medi Ambient, des del Consell 

Ciutadà per la Sostenibilitat,  

ENS COMPROMETEM A: 

 integrar com a prioritat la sortida de la crisi sanitària en clau de sostenibilitat 

 detectar necessitats i reptes derivats de l’actual situació 

 identificar i  compartir les solucions que ja ha trobat la comunitat 

 definir propostes que responguin als reptes detectats, treballant des dels grups de 
treball del Consell 

 fomentar les polítiques que promoguin la justícia social, ambiental i econòmica 

 fer seguiment crític de les polítiques de sostenibilitat 

 donar suport a les accions de les organitzacions i dels col·lectius ciutadans 

 vetllar per la reactivació econòmica verda, i social i de proximitat. 

DEMANEM A L’AJUNTAMENT QUE: 

 actuï amb valentia, transparència i determinació sobre els acords adquirits en el 
marc del Compromís i de la Declaració d’Emergència Climàtica 

 reforci la salut pública a tota la ciutat actuant de manera decidida sobre la qualitat 
de l’aire, el verd urbà, els espais públics, la vida comunitària i l’economia de les 
cures. 

 garanteixi els drets laborals i socials des d’una perspectiva interseccional 

 trobi solucions àgils que superin les inèrcies de la burocràcia administrativa i que 
s’adaptin als diferents escenaris i necessitats  

 obtingui l’expertesa necessària per implementar solucions efectives, eficients  i 
sostenibles que garanteixin alhora la salut pública i la minimització de l'impacte 
ambiental 



 recolzi econòmicament aquelles iniciatives de les empreses i les entitats que 
estiguin alineades amb aquest enfocament mitjançant, per exemple, la compra 
pública, els programes d’ajuts, etc. 

 recolzi el comerç de proximitat com un model comercial sostenible, i emprengui 
les mesures necessàries per a la seva recuperació. 

 informi sobre l’evolució d’aquells indicadors clau que permetin entendre l’impacte 
ambiental i social tant de la crisi sanitària com de les accions que 
s’implementaran. 

I DEMANEM A TOTA LA XARXA BARCELONA + SOSTENIBLE, 

com a abanderada d’aquestes qüestions, que a totes les escales, des de les 
organitzacions fins a la ciutadana, aposti per: 

 l’economia local i el comerç de proximitat 

 el dret al teletreball, la mobilitat activa i sostenible  

 la garantia dels drets laborals i la facilitació de la conciliació familiar 

 la minimització dels residus i l’ús racional dels productes químics de desinfecció 

 el foment de productes i serveis innovadors i amb valor afegit ambiental i social 

 la participació i la implicació en la vida comunitària i l’actuació col·lectiva davant la 
crisi sanitària, econòmica, social i ambiental. 

 

 cal que ens alcem amb empenta amb un esperit positiu i ARA MÉS QUE MAI

constructiu, i actuem conjuntament per tal de que Barcelona ressorgeixi de la crisi 
com una ciutat més conscient, justa i solidària. 
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