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“Alcem-nos per una reactivació 

ecològica, social i econòmica justa” 



El Consell Ciutadà per la Sosteniblitat i la Xarxa Barcelona + Sostenible 

#BcnSostenible 

Nascuda el 2002, actualment la Xarxa Barcelona + Sostenible està formada per 1755 organitzacions. 

Els diversos sectors de la Xarxa tenen representants electes al Consell Ciutadà per la Sostenibilitat. 



D’on ve el manifest “Alcem-nos per una reactivació ecològica, 

social i econòmica justa”? 

#BcnSostenible 

El maig de 2020, conscient de l’impacte de la crisi sanitària de la Covid en totes les esferes de la 
nostra vida, entitats del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat aixequen l’alerta.  

Es crea una comissió ad hoc, formada per membres de la Permanent, que redacta el manifest i el 
contrasta i valida telemàticament amb el Plenari. 

El 5 de juny, a l’acte de celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, el Consell Ciutadà per la 
Sostenibilitat presenta públicament el manifest “Alcem-nos per una reactivació ecològica, social 
i econòmica justa”. 

El 16 de juliol de 2020, al Plenari del Consell per la Sostenibilitat l'adopta com a fonament de la 
seva acció en temps de pandèmia. 

El 28 d’abril de 2021 és adoptat pel Consell de Ciutat per acord de la Comissió Permanent. 

 

 



#BcnSostenible 

• Preàmbul 

• Detectem els riscos 

• Identifiquem les oportunitats 

• Ens comprometem 

• Demanem a l’Ajuntament 

• Demanem a tota la Xarxa Barcelona + Sostenible 

Quins són els continguts del manifest “Alcem-nos…”? 



Preàmbul 

#BcnSostenible 

El 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 del sistema (salut, medi ambient, economia...).  

Un retrocés en aquesta línia suposaria incrementar la fragilitat de la ciutat, de les persones que 
l’habiten i del seu entorn davant els grans reptes ecosocials i climàtics als quals hem de fer front. 

(...) 

 



Detectem els riscos 

#BcnSostenible 

• Increment de les desigualtats socials  

•  Creixement de l’atur i de vulneracions dels drets laborals 

• Augment d’ús no responsable de vehicles proveïts de combustibles fòssils  

• Increment de residus i de materials d’un sol ús 

• Increment de compra de productes quilomètrics 

• Distanciament social en detriment de l’actuació col·lectiva i la cohesió comunitària 

• Control social més gran 



Identifiquem oportunitats 

#BcnSostenible 

• Reforçar la sanitat pública i un entorn urbà saludable 

• Protegir els serveis a les persones i l’economia de les cures 

• Consolidar una mobilitat baixa en carboni (a peu, en bicicleta, en transport públic) 

• Promoure models econòmics i de negoci de proximitat 

• 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 i millorar la coordinació entre totes les parts per respondre millor a 
properes situacions d’emergència. 



Ens comprometem a 

#BcnSostenible 

• Integrar com a prioritat la sortida de la crisi en clau de sostenibilitat 

• Detectar necessitats i reptes 

• Identificar i compartir les solucions que ja ha trobat la comunitat 

• Desenvolupar propostes 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 

#BcnSostenible 

• actuï amb determinació sobre els compromisos de sostenibilitat i la Declaració d’Emergència 
Climàtica 

• reforci la salut pública actuant 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 

• trobi solucions superant la burocràcia administrativa 

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

• recolzi econòmicament les iniciatives de les empreses i les entitats alineades amb aquest 
enfocament i el comerç de proximitat 

• informi sobre l’evolució d’aquells indicadors clau d’impacte ambiental i social 



Demanem a totes les organitzacions de la Xarxa Barcelona + Sostenible, 

que en la seva activitat aposti per 

#BcnSostenible 

• 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.  



EXEMPLES D’ACCIONS DE LA XARXA B+S 
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MOLTES GRÀCIES PER DONAR-HI SUPORT! 

#BcnSostenible 

Text complet del manifest “Alcem-nos per una reactivació ecològica, social i econòmica justa”: 
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/ccsostenibilitat_dmma_5juny
2020_2.pdf 

El Consell de Sostenibilitat a Decidim Barcelona: 
decidim.barcelona/assemblies/consellsostenibilitat 

Web de la Xarxa Barcelona + Sostenible: barcelona.cat/bcnsostenible  
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