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1. Introducció
Juntament, l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Enginyeria Sense
Fronteres (ESF), les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya
(aFFaC), Salut, Drets i Acció, i l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública
(AMAP) van organitzar una jornada d’intercanvi per enfortir els serveis públics. La
jornada “Recuperem els Serveis Públics. Defensem la Vida!”, va tenir lloc el 8 d’octubre
de 2022 a Barcelona.
Les transicions ecosocials i ecofeministes són ara ja no només necessàries sinó també
ineludibles en el creuament de crisis que vivim. Per a impulsar aquestes transicions
l’aposta per la defensa dels serveis públics democràtics, com a paraigües de cura i
preservació dels béns comuns, requereix de la construcció de ponts, teixir aliances i
relacions entre diferents actors i moviments en sectors clau com la salut, l’aigua,
l’energia, les cures, l’alimentació, l’educació, l’habitatge, la cultura, entre d’altres.
Per això, es van organitzar les jornades, orientades a construir i reforçar aliances i
relacions entre diferents actors i moviments, conscienciar i enfortir l’impuls polític sobre
la importància dels serveis públics democràtics, pensar en les necessitats de futur per
a la garantia i defensa d’aquest, i construir un relat comú.



DIA 1:Un espai de mirada i anàlisiinterna (per a identificar reptescompartits, calendari, visions).
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2. Desenvolupament de la sessió
Aquesta sessió de debat, va tenir lloc el dia 7 d’octubre de 2022, de 10 a 14.00 hores,
a les instal·lacions del Centre cívic Convent de Sant Agustí, a Barcelona.
Els objectius generals de les jornades dels dies 7 i 8 d’octubre, eren:

 Construir i reforçar aliances i relacions entre els diferents actors i moviments.
 Conscienciar i enfortir l’impuls polític sobre la importància dels serveis públics

democràtics.
 Pensar en els necessitats de futur per a la garantia i defensa dels serveis

públics.
 Construir relat comú.

L’objectiu específic del dia 7 era preparar les bases (on estem, quin calendari tenim,
quines reivindicacions clau, què ens uneix) fent equip i tenint un mapa en comú, de cara
al dia següent.
Per assolir aquests objectius, es va seguir aquest ordre del dia:

10.00 Dinàmica de coneixement i mapeig dels moviments.
10.30 Què tenim en comú les lluites i els col·lectius.
11.30 Pausa cafè.
12.00 Situació i lluites de cada sector i calendari en comú.
12.45 Quines són les demandes i reivindicacions irrenunciables.
13.40 Tancament de la sessió.
14.00 - Dinar.
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3. Persones assistents
Aquest dia de treball intern van assistir un total de 23 persones, de les quals, 15 eren
persones participants, 6 eren de l’organització i 2 de l’equip de dinamització.
Per part de l’organització, van acompanyar la sessió: Blanca (ODG), Bruna (ODG),
Oriol (Salut Drets i Acció), Miriam (ESF), Mónica (ESF) i Lidón (aFFaC).
En el treball d’aquesta jornada van participar les següents entitats i organitzacions:

- AFFAC (Associacions Federades de
Famílies d'Alumnes de Catalunya)

- Aigua és Vida
- APE (Aliança contra la Pobresa

Energètica)
- Coordinadora Familiars Residències

5+1
- ESF (Enginyers sense Fronteres)
- Medicus Mundi
- Moviment per l'Aigua Pública i

Democràtica (MAPiD)

- ODG (Observatori Deute en la
Globalització)

- Quepo
- Salut Drets i Acció
- Sectorial Habitatge cooperatiu (La

Dinamo)
- Som Connexió
- XES (Xarxa Economia Solidària)
- Xse (Xarxa Sobirania energètica)
- Xarxa de Cures
- Cooperativa d’habitatge Mosaic

La conducció general de la sessió la van realitzar Xavier Carbonell i Mar Fábregas (de
l’equip d’Arc Mediació Ambiental).
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4. Mapeig dels moviments
A la part inicial de la sessió, es va fer una dinàmica de presentació de les persones i
entitats presents, per tal d’afavorir el coneixement entre elles i la visualització de les
xarxes ja existents.
Els resultats, que estan disponibles en aquest enllaç per tal d’ampliar i millorar la
informació, es poden veure al diagrama següent:

https://miro.com/app/board/uXjVPOzkqV8=/?share_link_id=790180250935
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5. Què tenim en comú les lluites i els col·lectius
5.1. Com hem treballat plegades?
A partir d’una estona de treball en grups, es van presentar tot un seguit de lluites, indicant amb qui s’havien relacionat i com havien
treballat plegades. La informació l’hem agregat en la següent taula:

La lluita El sectorimpulsor Altressectors Com es va treballar plegades
Construïm habitatge perconstruir Comunitat Habitatge Cures

- Treball en grup de Treball conjunt (Matriu, la Ciutat Invisible, Diversescooperatives d’Habitatge), per identificar i reflexionar sobre eines,processos, necessitats dels projectes en relació als grups i lespersones.Compromís per l’aiguapública i democràtica al’Àrea Metropolitana deBarcelona (+300
Aigua EducaciópúblicaEnergia

- Integració de les demandes dels moviments al Compromís- Difusió del Compromís per recollir adhesions- Presentació pública amb representants d’alguns dels moviments- Mailchimp: canal de comunicació unidireccional

Defensa dels menjadorsescolars saludables, deproximitat, gratuïts isostenibles, inclusius
Educació SobiraniaalimentàriaCures

- Sobirania alimentària:o Formacióo Incidència políticao Activitats reivindicativeso Organització dels menjadors a través de les AFA- Cures:o Activitats de sensibilitzacióo Activitats reivindicativeso Acompanyament a famílies afectadeso Campanyes d’incidència políticaEl Volt: caravana d’activistesper territoris afectats permegaprojectes elèctrics Energia AiguaSobiraniaalimentària
- Aigua:o Centrals hidroelèctriqueso ús de l’aigua amb fins productivistes
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La lluita El sectorimpulsor Altressectors Com es va treballar plegades
o Contaminació de l’aigua- Sobirania alimentària:o Grans megaprojecteso Pérdua de sòl pel conreu,...

Servei públic aTelecomunicacions (diferentde Servei Universal)
Telecomunicacions

SobiraniaalimentàriaCuresCulturaSanitat

- Des de comitè d’empresa Telefónica, quan es va privatitzar totalment al96, van realitzar difusió del que es va modificar a Servei Universal. Aixòés diferent de la nostra definició de Servei Públic, al que hauríemd’aspirar.- Es constata que la implicació dels treballadors i treballadores ésfonamental a cada sector per conquerir drets a serveis públics.- S’ha col·laborat amb Sanitat en lluita per un CAP nou a Fort Pienc, encoordinació amb altres CAPs en lluita (dentista, podòleg, fisioteràpia,...)- No externalitzar.- També s’ha col.laborat amb les treballadores del SAD, fentmobilitzacions mensuals per un conveni col.lectiu a Barcelona perdignificar aquest treball de cures, ja que quan exigim municipalitzar,elles diuen que no es modifica els drets laborals. L’Ajuntamentargumenta que les 4000 dones son moltes i no es podrà municipalitzarpel límit del dèficit.- Al casal Transformadors, fem activitats per difondre els diferents serveispúblics.- Amb Mercat de Pagés Fort Pienc, un dissabte al mes, activitats per a laSobirania Alimentària.
Denúncia de megaprojectes Energia

AiguaSobiraniaalimentàriaMobilitat
- Impuls del Centre d’empreses transnacionals i Drets Humans, encol·laboració amb el centre Català.- Trobada aliances ecofeministes- Campanya global contra la impunitat corporativa.

ILP Habitatge (Llei 24/2015) Energia AiguaSanitatHabitatge

- Impulsant una ILP- Recollint firmes- Fent xerrades- Fent incidència en grups polítics i govern- Organitzant trobades amb Ajuntaments- Accions de carrer- Fent informes d’impacte sobre la problemàtica
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La lluita El sectorimpulsor Altressectors Com es va treballar plegades
Trobada sobre “Precarietat,salut i suport mutu” Energia

SanitatHabitatgeCuresAigua
- Identificant necessitats comunes (especialment les urgents i elsmalestars)- Proposant estratègies de resposta, cura i resistència que podem repliar

Creació de la Xarxaciutadana pel dret a Cures(Maig 22) i Fórum social perles Cures (Maig 22)
Cures EducacióHabitatgeSanitat

- Educació (Acadèmics, Feminismes)- Habitatge (Cooperatives d’habitatge)- Sanitat (treballadores, usuàries)- Cures (Dependència, Relacional)- Hem col.laborat en el marc del fòrum social per la Cura i la creació de laXarxa.- Hem fet xerrades, debats, formacions,...- En l’autoorganització de la XarxaAccés a l’aigua enhabitatges sense títolhabilitant Aigua SanitatHabitatgeEnergia -
Acompanyem col.lectius quelluiten pel dret a la salut.Enxarxament, incidència,empoderament. Una prioritatés transversalització ambaltres lluites

Sanitat
AiguaEnergiaSanitatCultura

- Fem comunicació transformadora- Congrés Capçalera- IPHU- Salut, precarietat i suport mutu
Xarxa de suport i denúnciasobre els impactes del’extracció de terres rares anivell global: Mineria urbanaBcn

Energia
SobiraniaalimentàriaEducacióSanitatMobilitatAiguaDefensa de la sanitat públicai l’atenció primària: reflexió ireivindicació de com elsdiferents aspectes de la vidai de la societat influeixen en

Sanitat CulturaCures
- Elaboració i participació en el Congrés de Capçalera, amb l’eixvertebrador “les cures”- Participació en el fòrum social de les cures- Organització i participació en jornades i esdeveniments de reivindicaciód’una sanitat pública i de qualitat, centrada en l’atenció primària
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La lluita El sectorimpulsor Altressectors Com es va treballar plegades
la salut
Sobirania entelecomunicacions Telecomunicacions

HabitatgeEnergiaMobilitatEducacióCultura

- Mobilitat i energia: IT- Habitatge: connectivitat als edificis (La Borda, Sostre Cívic)- Educació: Manifest infants i pantalles- Cultura: Impuls Festibal Esperanzah
Model energètic basat en lasobirania energètica delspobles Energia

AiguaMobilitatSobiraniaalimentària
- Aigua: plataforma “Recuperem les hidroelèctriques”- Mobilitat: proposta municipalista 2019 (Som Mobilitat).- Sobirania alimentària: Xarxa catalana per una transició energètica justa.

Coordinadora Familiars deResidències 5+1 Defensadels drets i vida digna perapersones que viuen aresidències
Cures Sanitat

- Marea blanca i marea pensionista: mobilitzacions convocades conjuntament perla defensa dels serveis públics i suport en concentracions específiques de cadaentitat- Plataforma familiars residències: treball conjunt per a la visibilització i drets deles persones residents- Manifestació estatal 17/09/2022- Participació Taula diàleg civil amb Ministeri Drets Socials.
Impuls del Patrimoni Ciutadài la gestió comunitària Cultura

CuresTelecomunicacionsEnergia

- El reconeixement públic de la gestió comunitària pera al gestió d’espais iequipaments públics permet incloure pràctiques transformadores dins elsequipaments públics, sobretot des de la pràctica quotidiana: xarxes de cures,pols energèticament responsables, procomuns a la infraestructuratecnològica,...

Remunicipalització de l’aiguaa Barcelona i a Catalunya Aigua
SanitatEducacióHabitatgeCulturaEnergiaSobiraniaalimentària

- Rodes de premsa conjuntes: front comú, prou abús de poder- Manifestacions- Recollida de signatures

Observatori del Deute a laGlobalització Educació CuresEnergiaSalut

- Cures:o Plataforma en defensa dels Serveis Públicso Xarxa pel dret a les cures- Salut pública:o Webinars anàlisi ecofeminista dels PERTES i el desplegament dels FonsNGEN- Energia:o Xarxa per a la Sobirania EnergèticaODG – Línia Serveis Públics Cures Sanitat - Plataforma en defensa dels Serveis Públics i contra la Llei Aragonés
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La lluita El sectorimpulsor Altressectors Com es va treballar plegades
Energia - Xarxa pel Dret a les Cures- Sanitat: denúncia plans de recuperació (amb Salut, Drets Acció)- Xarxa per la Sobirania Energètica- Aigua és Vida

Coordinadora Familiars deResidències 5+1 Cures Sanitat
- Sanitat: defensa pels recursos adients i sistema públic. Diferents campanyesMarea Blanca- Pensionistes: Campanyes pel sistema públic de pensions i justícia igualitàriaMarea Pensionista.- Residències: Plataforma estatal de famílies i usuàries.

Defensa salut pública Sanitat EnergiaAigua
- Energia: jornada APE. Es van compartir recursos.- Aigua: vam col·laborar conjuntament amb una activitat concreta per projecteSDA, explicant les experiències de la lluita per la remunicipalització de l’aigua aBarcelona i Tarrasa.

PACD - Plataforma AuditoríaCiudadana de la Deuda Educació CulturaSanitatCures
- Jubileos 2000: Deute il.legitim- Crisi Financera 2008: contra retallades i austeritat- 15M- Plataforma municipal contra les retallades i deute il.legitim.- Observatoris Municipals del Deute Il.legítim (2010)
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5.2. Com ens relacionem amb els reptes globals?
En aquesta part del taller, vam demanar a les persones participants que, després del
treball en grups, ens diguessin com es relacionava cada sector amb els reptes globals.
A continuació una imatge general resum. Podeu veure-la ampliada aquí.

A continuació apareixen totes les aportacions transcrites literalment.

Democratització
Sector Democratització

Cures

- Cogoverrnança de les cures: treballadores, usuàries- Un exemple: Gestió públic-cooperativa del Servei d’AtencióDomiciliària a Arbúcies- Privatitzat (o a les llars)- Poc accés per moltes- Mercantilització de les cures – oligopolis- No s’atenen necessitats concretes de les usuàries- No hi ha participació efectiva de les famílies- Correspondència
Educació - Educació en el lleure com a acció comunitària.- Balanç comunitari en adaptació i associacionisme juvenil.- Manca participació de l’alumnat- Accés a l’educació: doble xarxa educativa – falsa llibertat d’elecció.

https://coincidim.cat/rails/active_storage/disk/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdDRG9JYTJWNVNTSWhNV2R3YnpadVpERm1NVFZrWjJsMU5ERnZiRFUxTjNodGVYTm5hQVk2QmtWVU9oQmthWE53YjNOcGRHbHZia2tpQVg5cGJteHBibVU3SUdacGJHVnVZVzFsUFNKS2IzSnVZV1JsY3lCVFpYSjJaV2x6SUZCMVlteHBZM05mY21Wc1lYUnZjbWxoTFRNdWNHUm1JanNnWm1sc1pXNWhiV1VxUFZWVVJpMDRKeWRLYjNKdVlXUmxjeVV5TUZObGNuWmxhWE1sTWpCUUpVTXpKVUpCWW14cFkzTmZjbVZzWVhSdmNtbGhMVE11Y0dSbUJqc0dWRG9SWTI5dWRHVnVkRjkwZVhCbFNTSVVZWEJ3YkdsallYUnBiMjR2Y0dSbUJqc0dWQT09IiwiZXhwIjoiMjAyMi0xMS0wOFQxMDozMToyNi4zMjdaIiwicHVyIjoiYmxvYl9rZXkifX0=--e7baa7259630c253e648a639dda3e2f629898ab2/Jornades Serveis P%C3%BAblics_relatoria-3.pdf?content_type=application%2Fpdf&disposition=inline%3B+filename%3D%22Jornades+Serveis+Publics_relatoria-3.pdf%22%3B+filename%2A%3DUTF-8%27%27Jornades%2520Serveis%2520P%25C3%25BAblics_relatoria-3.pdf
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Sector Democratització- Direcció de centres educatius públics menys democràtics – méscompetència
Cultura

- Cooperativisme- Gestió comunitària d’equipaments- Béns comuns- Reconeixement administració de la gestió comunitària- Balanç comunitari de la XEC / XES

Salut

- Lluita pels serveis públics- Gestió públic – comunitària- Participació de treballadores i usuàries- Observatoris ciutadans- Salut pública, accessibilitat, inversió i promoció depolítiques/estratègies de prevenció i salut comunitària.- La privatització fa gerencialització i manca de transparència.- No control públic 75% costos de salut- Atenció primària hauria de responsabilitzar-se de la coordinació delsistema i no els centres hospitalaris.
Habitatge - Persones protagonistes de tot el procés.- Habitatge -> bé d’ús- Interès individual -> col.lectiu

Aigua

- Remunicipalització a Catalunya des de l’esfera pública- Impuls als observatoris (ex. el de Tarrassa)- “Es llegeix aigua però s’escriu democràcia”- El govern de l’aigua: que sigui públic, on les comunitats participin- Lluita pels serveis públics- Participació de treballadores i usuàries- Observatoris ciutadans- L’aigua està majoritàriament en mans privades i es concreta en lamanca de transparència i participació ciutadana: manca de Governi d’acompliment DHAS

Energia

- Recuperar el control de l’energia- Comunitats energètiques- Lluita pels serveis públics- Gestió públic – comunitària- Participació de treballadores i usuàries- L’oligopoli energètic controla la xarxa de distribució. Imprescindibleper les comunitats energètiques- Gestió privatitzada sense accés real de la ciutadania a la presa dedecisions.- Oligopolis: opacitat, concentració de poder, orientació al lucre i noa la garantia dels DDHH.Telecomunicacions - Xarxes socials- Open software / eines obertes
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Crisi Climàtica
Sector Crisi climàtica

Cures
- Les cures són dels treballs que menys contaminen- Impactes climàtics requereixen de més cures.- Crisi energètica a les residències pel benestar- Externalització servei cuines- Noves dependències sorgides dels efectes del canvi climàtic

Educació - Menjadors escolars- Generar canvi consciència i responsabilitat- Adaptació infraestructura i espais escolarsCultura - Experiències de transició ecosocial: Som Energia, Som Mobilitat- Espais comunitaris com a primera trinxera davant la crisi ecològica.

Salut
- Malalties causades per crisi ecològica, i precarització de la vida(falta d’accés a aliments sans, aigua,...).- Salut planetària i mediambiental- Contaminació, hàbits alimentaris, onades de fred i calor, malaltiesemergents.- Impacte climàtic a la salut- Tecnologia i tecnificació de la pràctica sanitària: col.lapse- Salut comuntària i prevenció-atenció primària

Habitatge - Edificis sostenibles energèticament- Mancomunar recursos- Model mobilitat- Corresponsabilitat entorn

Aigua

- Escassetat- Contaminació- Desplaçament forçat- Adaptació: menys recursos d’aigua disponible- Efectes extrems que afectaran (pluges torrencials, inundacions,...).- Gestió de la demanda- Disminució de les pèrdues d’aigua- Diversificació fonts alternatives: aprofitament de pluvials- Augmentar progressivitat tarifes: grans consumidors- L’aigua és clau en el futur i present per afrontar la crisi climàtica- Gestió democràtica de l’aigua: responsabilitat pública

Energia
- Principal causant per la crema de combustibles fòssils (-)- Decreixement just (+)- Renovables si, però no així (+)- Limits físics del planeta- Model energètic fòssil, nuclear, ecocida vs necessària disminucióde la demanda.- Transició energètica i ecològica liderada per l’oligopoli energètic- Diferenciació Nord-Sud i Rural-UrbàTelecomunicacions - Tecno optimisme- Tecno - verde
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Feminisme
Sector Crisi climàtica

Cures
- Son les dones les que principalment realitzen el treball i les quemenys en reben.- Perspectiva de gènere en les cures- Feminització de les cures- Treballadeores i afectades- Redistribució cures- Respecte identitats diverses- Treball precari feminitzat

Educació

- Treball feminitzat en primària però més masculinitzat en l’àmbitacadèmic i secundària- Noves masculinitats- Segregació- Coeducació- Salut sexual- Salut mental- Desigualtat- Reproducció d’estereotips.Cultura - Directors habitualment són homes- Lògica feminista en la gestió/organització.

Salut

- Divisió sexual del treball vertical- Externalització de serveis feminitzats i precaritzats- Falta de diagnòstic cap a les dones de determinades malalties (ex.violència obstètrica.- “Abús” del sector femení com a proveïdores de cures noreconegudes.- Major incidència de certes malalties per det. Socials- Educació en salut és androcèntrica- Pràctica discriminatòria: avortament, re-victimització, binarista- Institucional: piramidal, patriarcal, els + feminitzats, els +precaritzats.- Determinants socials: la salut és vida bona per tothom.
Habitatge - Repte accessibilitat i inclusivitat- Gestió grup i les persones i les relacions- Treball sobre privilegis temps

Aigua
- Majoria de dones afectades per la pobresa hídrica. També son lesque prenen lideratge en la defensa de l’accés a l’aigua- Però en les empreses d’aigua, i en el sector de l’aigua, en general,el PODER i les DECISIONS es concentren en mans masculines- Les dones són les que pateixen més- Democratització de l’aigua tenint en compte les dones- Ecofeminisme: relació cures, aigua.

Energia

- El gènere és factor de risc de pobresa energètica.- Les dones són les que més s’organitzen per lluitar- La cultura dels experts: homes, blancs, heterosexuals, urbans, ...- Tasques de cures i usos energètics de la llar majoritàriamentassumits per dones- Dret subministraments el defensem una majoria de dones.- Sector energètic gestionat per Burguès, Blanc, Baró, Adult, Hetero-cis.- Sector energètic masculinitzat
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Sector Crisi climàtica- Usos de la energia: no priorització dels usos reproductius iessencials per a la vida.- Dones més afectades per la precarietat energèticaTelecomunicacions - Món liderat per “homes”

A
nt
ir
ac
is
m
e

Sector Crisi climàtica
Cures - Treballadores població dona migrada: no en reben- Cadenes globals de cures- Sectors més precaritzats aglutinen companyes migrants, sectorsracialitzatsEducació - Educació és racista i etnocèntrica- Segregació
Cultura - Espais comunitaris per fer front als feixismes i a l’ascens del’extrema dreta- (ESS) Molta feina per fer; risc d’elitització

Salut
- Manca d’atenció a la diversitat cultural de la sanitat pública- Trencament d’estereotips, a través de xarxes de suport, p.ex. APE,PAM,... (+)- Accés universal a la sanitat- Acceptar i integrar- Diferents cultures i creences en l’atenció sanitària- Exclusió sanitària, no universalitatHabitatge - Repte: assequibilitat i inclusivitat- Accés a l’habitatge

Aigua
- Accés als drets dels serveis públics per part de persones ensituació irregular- Expol.li de recursos- Privatització a països d’origen- Manca d’accés o accés precari al DHAS- Garantir l’accés a col·lectius en situació vulnerable, sense reproduirlògiques racistes i discriminatòries

Energia - Accés als drets dels serveis públics per part de persones ensituació irregular- Expol.li de recursos- Colonització extractivista que genera migracions i desplaçaments
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Sector Crisi climàtica- Majoria de població migrada afectada per pobresa energètica.- Persones racialitzades tenen menys accés a l’energia- Països del Sud és d’on s’extreu l’energia
Telecomunicacions - Bretxa digital- Accessos a la tecnologia- Algoritmes fets i pensats des de les ments blanques i BBVA
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6. Calendari comú
Per establir el calendari comú, es van reunir els diferents sectors/àmbits participants i van definir els esdeveniments clau per a les
seves lluites durant els següents mesos (2022-24).
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Per a veure la imatge en més detall, podeu fer-ho aquí.
Durant la posada en comú es van identificar, a la línia del temps, alguns esdeveniments que semblaven espais de confluència, per
pensar en col·lectiu, amb objectius comuns (estan marcats amb una estrella). El calendari comú es compartirà per a poder-lo
complementar amb la resta de col·lectius interessats a formar part d’aquesta mirada col·lectiva als esdeveniments que venen. Aquí
podeu trobar una enquesta per a afegir-hi esdeveniments.
Per a una versió en text editable, la podeu veure aquí:
Any 2022:

Mes Esdeveniment
Octubre Recuperem el futur – Trobada de moviments per lajustícia climàtica, social i feminista (14 i 15 d’octubre,a Girona) – Energia, clima, seguretat digital, revoltaescolar

X
Revolta escolar (Exposició del moviment) X
Jornada de tardor sobre Educació emocional i salutmental (20 d’octubre, Barcelona. X
Reforma mercat elèctric (consulta pública permodificar la metodologia de càlcul de la tarifaregulada)

X
Seguiment de L’Energètica, energètica públicacatalana (a partir d’octubre...) X
Campanya educació inclusiva (a partir 20 d’octubre) X
Ley de vivienda (estatal), entre octubre i novembre X

Novembre Mostra de cinema Salut Drets Acció + PHM (People’sHealth Moviment) Europe + Podcast crític X
Nou decret de Menjadors (gestió, gratuïtat,...) X X

https://coincidim.cat/processes/serveis-publics/f/61/
https://coincidim.cat/processes/serveis-publics/f/61/
https://coincidim.cat/processes/serveis-publics/f/61/
https://coincidim.cat/processes/serveis-publics/f/61/
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Mes Esdeveniment
Inici remunicipalització de l’aigua a Girona – novaempresa, observatori. X
Pressupostos Catalunya 2023: permetreremunicipalització, canvi de llei AMB X
Pressupostos Catalunya 2023: mobilització mesasanitària, Campanya per garantir el 25% delpressupost de Salut a l’Atenció Primària

X
Curs anual Educació i Sostenibilitat X

Desembre Ampliació marc legal Patrimoni Ciutadà (gestiópúblic – comunitària) a tota Catalunya i a més“comuns”
X

Manteniment de la moratòria de talls desubministrament (electricitat, gas i aigua). X
Modificacions legislatives per promoureremunicipalització de l’aigua X
Polítiques de contenció Unió Europea (a partir dedesembre) X
Winter is coming (a partir de desembre) X

Any 2023:
Mes Esdeveniment

Gener Sinèrgia entre Xarxa de Cures i Comunitatsd’habitatge Cooperatiu (recursos, coneixements,...) X
Febrer « Projecte de llei de contractes del sector públic X

Creació reglament derivat de la Llei 24/2015, demesures urgents per a afrontar l’emergència enl`àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
X
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Mes Esdeveniment
Aconseguir, en l’àmbit de les residències, les ràtiosde personal que permetin l’atenció decent i elrespecte a tots els drets

X
« Campanya Futurs impossibles i Forum per laTransició ecosocial: prendre la iniciativa (24 i 25de febrer). Vinculat amb les eleccionsmunicipals.

X
LAU (Llei d’Arrendaments Urbans) Catalana X
Ajuts rehabilitació d’habitatges i eficiència energètica(fons Next Generation), al llarg de tot l’any 2023 X

Març Jornades descentralitzades Xarxa Dret a les Cures X
Abril Llei mínim vital (catalana i estatal) X

Articulació i connexió dins la lluita pel dret al’habitatge X
Llei de creació del Centre Català d'Empresa i DretsHumans X
« Noves onades d’austeritat (al llarg de 2023).Campanya STOP Austeritat (Catalunya i Espanyai internacional #Stopausterity): mobilitzacióurgent

X
Maig « Eleccions municipals X X X

Pacte social aigua i canvi climàtic
Incidència política per aconseguir assequibilitateconòmica i inclusivitat X

Juny Llei de transició energètica (Generalitat deCatalunya) X
Extensió i divulgació model X

Juliol Vaga de cures / cuidadores X
Grup de treball experts Parlament per investigar quèva passar a les Residències X
Participació en Agència Integradora social i Sanitària X
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Mes Esdeveniment
Denúncia i coordinació Lluites Plataforma estatal X

Setembre Canvi legislatiu per les treballadores domèstiquesper fer equiparació de drets X
Octubre Observatori metropolità Aigua (fiscalitzar la gestióde l’aigua, fer govern aigua...). Incorporar mésmoviments a l’observatori

X
Novembre « Pressupostos + Resultats (25%?) X
Desembre Reactivació Pacte Estabilitat (UE). Finals 2023 X

Any 2024:
Mes Esdeveniment

Gener, Febrer, Març
Abril Nou sistema salut? (7 abril) X
Maig
A partir de juny Projectes habitatges cooperatius integrats percol·lectius concrets (gent gran, persones ambdiversitat funcional,...)

X
Nou model residencial X
Sistema Nacional de Cures X
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7. Les demandes irrenunciables
Les participants, agrupades per lluites o sectors, vam fer l'exercici de definir, cada lluita, quines eren les demandes irrenunciables que teníem,per veure si hi havia manera d'agrupar-les o prioritzar-les de forma col·lectiva.
Un cop cada col·lectiu/lluita va haver escrit les seves, en posar-les en comú vam adonar-nos que era possible agrupar-les sota una sèrie de
categories clau per a totes, i que això ens deixava clar que hi pot haver una agenda comuna d'incidència. [L'ordre de la llista no és jeràrquic]
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Podeu veure la imatge d’aquí dalt en aquest enllaç. Si no vau participar a la jornada,també podeu participar, incloent les vostres demandes irrenunciables i veient si quadrenamb la categorització que en va resultar.
En cas que us sigui útil tenir la taula en un text editable, us la deixem aquí sota.

DESPRIVATITZACIÓ
- Recuperar la Xarxa de distribució elèctrica - ENERGIA- Desprivatització + transparència: 100% públic. No renovacióautomàtica de concessions - EDUCACIÓ- Sistema públic comunitari de cures (SNC) - CURES- Nou model residencial – CURES- Propietat privada: propietat pública i comunitària col·lectiva –HABITATGE- Passar l’habitatge de mans privades a mans público – comunitàries(expropiació, adquisició, tempteig i retracte,...) - HABITATGE- Desprivatització i desmercantilització dels serveis públics:finançament amb l’interés comú (no interès financer/beneficis) –CULTURA- Democratització del sector financer: Banca pública i banca privadasota control públic - CULTURA- Gestió pública, local i democràtica de l’aigua, inclosa la gestiópúblic-comunitària i comunitària (Recuperació del Govern de l’Aigua)– AIGUA- Impulsar la democratització dels serveis públics mitjançant modelsde gestió públic – comunitaris – CULTURA- Sistemes alimentaris locals (públic-comunitaris). Menjadors,obradors, centres logístics, mercats,... – SOBIRANIA ALIMENTÀRIA- Accés a terres (banc de terres, cessió d’ús) – SOBIRANIAALIMENTÀRIA- Fiscalització dels grans consumidors d’aigua - AIGUA- Comunitats energètiques populars amb justícia social - ENERGIA

DEMOCRATITZACIÓ

QUALITAT
- Provisió i gestió pública de qualitat (temps lectiu i menjador) –EDUCACIÓ- Rehabilitació energètica accessible i assequible – ENERGIA- Garantir el bon estat ecològic de les masses d’aigua i elsecosistemes associats - AIGUA

DESPRECARITZACIÓ
- Equiparació drets treballadores domèstiques – CURES- Per una educació en el lleure público - comunitària (fi de laprecarització del personal de lleure i garantia de qualitat en lesactivitats de lleure. – EDUCACIÓ- Desprecarització: Una Sanitat, Un conveni - SANITAT- Precarietat laboral en cures: per la qualitat del servei – CURES

UNIVERSALITAT
- Educació inclusiva (gènere, interculturalitat, discapacitat i diversitatfuncional, accés i gratuïtat ) – EDUCACIÓ- Accés universal a l’habitatge – HABITATGE- Mínim vital d’aigua universal + Progressivitat de tarifes - AIGUA- Tarifa social progressiva – ENERGIA- Eliminar el mal anomenat dret d’elecció de centre (erradicar lasegregació escolar i garantir igualtat en l’accés) - EDUCACIÓTRANSICIÓECOLÒGICA - Producció agroecològica – SOBIRANIA ALIMENTÀRIA- Impulsar accions d’adaptació al Canvi Climàtic – AIGUA

RELOCALITZACIÓ - Circuits curts de comercialització – SOBIRANIAALIMENTÀRIA- 25% Atenció primària: sistema primarista - SANITAT
Es convida als col·lectius assistents a la jornada del dia 8 d’octubre, i altres lluites, acompletar visions i demandes irrenunciables.

https://coincidim.cat/processes/serveis-publics/f/60/
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DIA 2:Una trobada transversalamb els col·lectius i lluites,per a generar estratègia,confluència, complicitats ivisió de futur.
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8. Desenvolupament dels tallers
Aquests 2 tallers es van celebrar en el marc de les jornades obertes “Recuperem els serveis
públics”, que es van celebrar el dia 8 d’octubre de 2022, de 10 a 18.30 hores, a les
instal·lacions del Centre cívic Convent de Sant Agustí, a Barcelona. El primer taller es va fer
de 12 a 13,30 i el segon de 15,30 a 17,00 hores.
Els objectius generals de les jornades dels dies 7 i 8 d’octubre, eren:

 Construir i reforçar aliances i relacions entre els diferents actors i moviments.
 Conscienciar i enfortir l’impuls polític sobre la importància dels serveis públics

democràtics.
 Pensar en els necessitats de futur per a la garantia i defensa dels serveis públics.
 Construir relat comú.

L’objectiu específic del dia 8 era afavorir l’enxarxament, fomentar un pensament comú,
identificar el relat transformador com a Serveis Públics i identificar estratègies comuns per
transformar.
Per assolir aquests objectius, es va seguir aquest ordre del dia:
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9. Persones assistents
Van assistir un total de 70 persones, de les quals, 62 eren persones participants, 6 eren de
l’organització i 2 de l’equip de dinamització.
Per part de l’organització, van acompanyar la sessió: Blanca (ODG), Bruna (ODG), Oriol
(Salut Drets i Acció), Miriam (ESF), Mónica (ESF) i Lidón (aFFaC).
Les entitats i organitzacions que han participat són les següents:

 AFA Escola La Torre
 AFFAC (Associacions Federades de

Famílies d'Alumnes de Catalunya)
 Aigua és Vida
 Aliança Contra la Pobresa Energètica

(APE)
 Asociación de Mujeres Migrantes y

Diversas
 Associació de Municipis i Entitats per

l'Aigua Pública
 Associació de Veïns d'Ègara
 Can Batlló
 Catedra Unesco Desenvolupament Humà

Sostenible
 CGT
 CiCrA Justícia Ambiental
 Co.Bas sindicat comissions de base
 Coordinadora Familiars de Residències

5+1
 CUP
 Disgrup
 Enginyeria Sense Fronteres (ESF)
 Extinció Rebel·lió
 La Capçalera

 MAPiD
 Marea Blanca Catalunya
 Medicus Mundi Mediterrània
 Mosaic Cooperativa d'Habitatge
 Observatori del Deute en la Globalització

(ODG)
 Observatori DESC
 Observatori de Multinacionals a Amèrica

Llatina (OMAL)
 PAH Barcelona
 PAHC Baix Montseny
 Plataforma SAD
 Procés Constituent
 Quepo
 Salut Drets Acció
 Secció Sindical CGT Barcelona Cicle de

l'Aigua
 Som Connexió
 Sostre Cívic
 Universitat de Barcelona
 Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya

(XES)
 Xarxa de Cures
 XSE (Xarxa per la sobirania energètica)

La conducció general de la sessió la van realitzar Xavier Carbonell i Mar Fábregas (de
l’equip d’Arc Mediació Ambiental).
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10. Quin escenari tenim?
Aquest primer taller va tenir una duració d’1 hora i mitja. Es va treballar en grups petits, on havien d’identificar els avenços i les
barreres en la defensa dels serveis públics. La persona d’enllaç, del grup motor de les jornades, havia d’organitzar la informació en
4 grans àmbits:

 Mobilització i empoderament de la ciutadania
 Incidència política i influència de les institucions
 Enxarxament dins del sector i amb altres sectors
 Comunicació – relat (construir un relat mobilitzador i revertir el relat hegemònic).

A continuació apareixen, de manera agregada, les aportacions de tots els
grups:
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10.1. Mobilització i empoderament de la ciutadaniaEls avenços Les barreres i els reptes
 Petits i grans espais de transformació iresistència, on s’està transformant a través del`ús o consum de béns i serveis. A través delconsum també es pot transformar. Han sorgit Comunitats organitzades per a lamunicipalització (ex. municipalització de la xarxaelèctrica). La renacionalització dels serveis públics ajudatambé a canvis en la opinió pública, ja que esveu que pot ser eficient aquesta remunicipalitzaciódels serveis (ex. energia). Elevada mobilització pel dret a l’habitatge(PAH, sindicats de barri, sindicat llogateres,...). El foment de la participació, mitjançant modelscomunitaris i cooperatius. Efecte palanca: A partir de la crisi energètica iclimàtica s’obre una oportunitat per a lamobilització, per a la incidència i per lacomunicació/relat. No podem mirar cap a un altrecostat. Xarxes i tecnologia afavoreixen la participació enles diferents lluites, encara que tenen els seusriscos. Trobades com aquestes. Empoderament associatiu estudiantsuniversitaris. Èxit de les mobilitzacionsestudiantils, que han generat nous moviments,moviments anticapitalistes, com “Friday’s forfuture”.

 Falta de conscienciació de la situació actual, que faci sortir alcarrer a la gent. Una vegada ha passat la pandèmia, se constata que hi ha unadesmobilització. No hi ha prou consciència ciutadana del que ensve. Tenim por a les conseqüències de les mobilitzacions de laciutadania i de la classe treballadora. Falten agents a les lluites. Dificultat d’incloure en aquests debats almón sindical i a representants de treballadores. Falten eines per visibilitzar més les lluites. La multimilitància: manca de temps/disponibilitat. Propostes de transformació social que no són inclusives niatenen la diversitat. Dificultat per accedir als recursos públics,especialment per a les persones migrades (discriminació). L’individualisme actual genera desmobilització. Assumpció del relat neoliberal. Els poders polítics i econòmics enshan fet creure que si no som productius no som res. Les xarxes i la tecnologia, encara que afavoreixen la participació,poden tenir l’efecte invers per a la mobilització (amb un twitt ja hotenim fet). Encara que hi hagi un elevat moviment universitari, hi ha unaexcessiva jerarquització del sector i una elitització del professorat.
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10.2. Incidència política i influència de les institucionsEls avenços Les barreres i els reptes
 S’han fet avenços en la democratització (anivell local, arrelada), que permet donar,posteriorment, passes per desprivatitzar. Existeix normativa i legislació (interpretableper lluitar per objectius concrets) que s’hauriad’aprofitar. En el sector de residències, s’ha aconseguitinterlocució per tenir incidència en elParlament i en els Ministeris d’afers socials iinternacionals. Internacionalització cap a Europa. Creació de la xarxa Barcelona Cuida, quesuposa una organització de les dones cuidadoresi l’Ajuntament de Barcelona. Experiència del Patrimoni Ciutadà, a Barcelonacom a marc normatiu de gestió públic –comunitari. Avenços en el discurs (lo públic no vol diradministració, sinó comunitari, de la comunitat). Som molts col·lectius i moltes lluites. Renda Bàsica universal, una victoria!

 No queda clar la manera de prioritzar i posar en el centre de leslluites. Quina governança dins les lluites/sectors per poder avançar?. Precarització de les treballadores. Mercantilització de l’habitatge i residències. Marc legal en el cas de l’energia (organització de la distribució, faltade control del poder sobre oligopolis,...). Escolta passiva de les administracions dificulta que hi hagi canvis. Predominança del concepte clàssic de la democràcia. Es pensaque la democràcia és exclusivament votar cada x temps i esperarl’acompliment de promeses. L’esquerra tipus segle XIX s’ha de comprometre amb descentralitzar icomunalitzar. Està molt bé que siguem molts, però hi ha una gran fragmentaciósectorial a l’hora d’interactuar i tenir incidència política. Influència dels poders econòmics sobre els poders polítics. Preocupació sobre el fet que la crisi és multidimensional(democràtica, climàtica, social,...). Els governs neoliberals enfonsen els serveis públics perquè se’lsculpa dels problemes. Intenten, amb el relat, “vendre” que no funcionenels serveis públics. Més accés a les administracions del poder polític/econòmic i granscorporacions que el sector de defensa de lo públic. El podercorporatiu està entrellaçat amb l’administració.
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10.3. Enxarxament dins del sector i amb altres sectorsEls avenços Les barreres i els reptes
 Visibilitat i enxarxament de moltes lluites, comara la lluita per l’habitatge. En temes coml’habitatge, com que l’afectació és tan directa, ésmés fàcil enxarxar a la ciutadania.... Posem en comú capacitats diverses, i això voldir que el discurs és més fàcil d’elaborar i presentara les institucions. Progressivament, hi ha majors espais de diàlegentre els moviments de defensa dels serveispúblics, les organitzacions més específiques decada sector i la economia social i solidària. Transició ecològica, amb justícia social idemocràcia econòmica. La iniciativa i organització de jornades comaquesta #connectem, compartim. Moviments de persones afectades amb lespersones afectades. Es pot fer, i es posa un exemple: Congrés de laCapçalera, on va haver-hi molta participació delsector sanitari i de altres lluites també. Enxarxament dels productors és molt interessantper promoure la sobirania alimentària.

 La visibilització de les afeccions d’altres lluites (més enllà de lavivenda). Un gran repte seria aconseguir que els col·lectius i els equipsfossin autogestionats, sense jerarquies i amb funcionamentassembleari. Cal resposta i auto-organització comunitària, no només buscar“serveis”. Encara que hi hagi més espais de diàleg, hi ha encara moltaparcel·lació de les lluites, per manca d’un projecte polític comú. La lluita pel clima i els serveis públics no estan anant sempre de lamà. Els grans sindicats no sempre responen als interessos dels serveispúblics. La lluita pro-activa no acaba d’impactar en el funcionamentdels serveis públics. Falta de temps disponible dificulta l’enxarxament. Precarització dela vida també provoca manca de temps. Dependència econòmica (de subvencions, p.ex.) pot provocarinfluència sobre les persones. Dificultats d’enxarxar-se al lloc de treball... les estructures noacaben de facilitar aquest enxarxament. Difícil especialment en lasalut i educació. El propi sector dificulta l’enxarxament. Difícil dins del mateixsector, diferents perfils i jerarquies (ex. dins del sector sanitari hi haposicions de poder dins del mateix sector: metges i metgesses i altresperfils).
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10.4. Comunicació – relatEls avenços Les barreres i els reptes
 La conjuntura actual de crisi (de cures, la climàtica,...) així comla pandèmia, com a oportunitat pel canvi. Han obertl’imaginari col·lectiu a relats i discursos ecofeministes que estanposant la vida i les cures al centre. S’ha generat crítica vers l’oligopoli, en el cas de l’energia. S’està canviant la perspectiva i cada vegada és méssistèmica. En els discursos es tenen en compte les causesestructurals i es va a l’arrel dels problemes. Es posa comexemple el canvi de relat a la PAH. Trencament discursos hegemònics (allò privat és de mésqualitat, p.ex. en el cas de l’aigua). Ara s’està anant a referentsque la gent entén (com ara la municipalització de l’aigua). Cada vegada hi ha referències que la gent pot entendre, comara la municipalització de l’aigua a Terrassa. El gran treball que estan fent els moviments socials percanviar el relat dels poders econòmics, per donar valor a lespersones i pel seu dret a discrepar i proposar un altre model. S’ha creat un relat, els darrers anys, sobre el model públic-comunitari. Parlem de model públic però no tenim referències: construïm denou (nous imaginaris). La crisi multidimensional ens obliga a plantejar quin ésl’escenari i la nova visió que haurem de transmetre. Nou paradigma: el paradigma del decreixement. L’actual nofunciona. Hem de plantejar un nou paradigma. És necessari is’ha de debatre. Els serveis públics demostren que hi ha més possibilitats que elconsum, la competició i la precarietat. La pandèmia, inicialment, va afavorir la imatge de la sanitatpública. La sanitat privada es va desconnectar totalment de la

 Perill i emergència de que el feixisme ocupi el poder. El relat capitalista està molt arrelat i dificulta explicar lanecessitat de redistribuir. Difícil projectar un relat atractiuen oposició al relat capitalista. Hi ha un impacteimportant sobre els serveis públics de la reducciód’impostos. Si plantegem el nou paradigma deldecreixement, difícilment arribarà al públic que téinterioritzat el discurs capitalista. El relat molt arrelat diuque lo privat és millor que lo públic. Manen l’agenda política i els mitjans. Falla el relat. Els mitjans busquen el drama i no leslluites col·lectives i els seus portaveus. Bombolles comunicatives, dificultat d’arribar a laciutadania (continguts vs distracció) Dins dels diferents nivells... falta un relat comú de quinés el model òptim de gestió per a cada sector (públic,públic-comunitàri,...). El relat actualment va justament en contra del relat sobreels serveis públics: Contra-revolució del debatprovinent de la dreta. El relat creix contra allò públic, cap a la dreta. El nou relat està poc construït, i el vell està moltgastat. Hem de crear un relat positiu cap a la ciutadania (“larabia hacia arriba però no hacia abajo”).
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Els avenços Les barreres i els reptes
pandèmia, i la Societat, ho va veure..
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11. Quin escenari volem?
11.1. Preguntes inspiradores pel debat
A la primera part del taller,
introductòria, les persones participants
van respondre unes preguntes
inspiradores i de posicionament sobre
els temes a debat. Es va fer utilitzant
una aplicació web (mentimeter) per tal
de tenir els resultats de manera
instantània. Les preguntes feien
referència a la desprivatització, al
suport mutu, a la judicialització, a les retallades i als models de gestió. Eren més per
introduir a les persones participants als temes sobre els que treballarien més endavant
als grups i provocar el debat.
11.2. Estratègies i aliances per construir el model deserveis públics que necessitem
A partir dels resultats de les preguntes inspiradores del debat, per part del grup motor
de les jornades, van fer una breu presentació dels objectius del debat a cada grup, per
tal de convidar a les persones assistents a escollir el grup on treballar a la segona part
del taller:

Grup 1. Desprivatització
Grup 2. Suport mutu en defensa dels serveis públics.
Grup 3. Judicialització i contraofensiva del poder corporatiu.
Grup 4. Revertir les retallades i el discurs de l’austeritat.
Grup 5. Quin(s) model(s) defensem i com s’articulen.
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A continuació es poden veure les conclusions dels 5 grups. Primer s’explica la estratègia
proposada i, si hi ha un exemple, apareix a continuació amb un guionet (F). També es
destaquen les aportacions de la resta de persones assistents i que no van participar en
el grup.

11.2.1. Estratègies i aliances en l’àmbit de la desprivatització.
1. Vincular i replicar experiències exitoses

Experiències que s’han impulsat des de sectors concrets, poden ampliar la
mirada i incloure altres sectors, ja que estan vinculades.

F Campanya impulsada per educació per aconseguir des-privatitzar i internalitzar
el servei d’alimentació a les escoles. Aquesta campanya es pot replicar fàcilment
des de l’àmbit de les residències i des de l’àmbit de la salut, ja que estan
profundament relacionades.
F En el cas de l’educació, es va lluitar per
aconseguir la funcionarització de les
persones treballadores. És una altra lluita
comú que es podria replicar.



Jornades Recuperem els Serveis Públics 7 i 8 d’octubre de 2022

12

2. Visibilitzar el fet que des dels serveis públics s’està derivant a la privada, posantmecanismes de denúncia a l’abast de la ciutadania
Sembla essencial que la ciutadania conegui perquè és important desprivatitzar.
Entre altres, s’ha d’explicar que des dels serveis públics s’està derivant a la
privada. En aquests casos, la ciutadania (els/les usuaris/es) han d’estar
informats i saber que poden denunciar.

F En el cas de la salut, des del servei públic de salut es deriva a clíniques privades
per fer proves mèdiques. Això poc a poc pot generar dependència del servei privat
i empobriment successiu del servei públic.

3. Vigilància i seguiment de la nova llei de contractació de serveis públics des de latransversalitat de les lluites
Es considera un èxit que la anomenada Llei Aragonès no hagi prosperat i això
ha estat possible gràcies a les plataformes transversals. Actualment s’està
definint una nova llei de contractes del sector públic i s’hauria de vigilar els
continguts des del començament, per tal de no arribar-hi al que es va arribar amb
la llei Aragonés.

F Plataformes transversals que van lluitar contra la Llei Aragonés.
4. Impuls de noves normatives que facilitin la gestió públic-comunitària

En el cas de les residències o dels espais comunitaris, per tal de poder recuperar
la gestió pública des de la dimensió pública, seria important desenvolupar la
normativa estatal sobre la possibilitat de gestionar aquest servei de manera
participada, guanyant així també possibilitat d’intercedir i influir, a més de
recolzar legalment la feina que fan aquestes entitats.

5. Crear un grup per fer vigilància i seguiment de les concessions a punt de finalitzar la sevavigència i exigència de retorn com a servei públic
Es considera que no hi ha prou transparència en relació a les concessions de
serveis públics. Per això, s’ha de demanar aquesta transparència i s’ha d’estar
alerta. En concret, es convida als diferents moviments a participar dins d’un grup
que faci vigilància i seguiment de les concessions de serveis públics. Una vegada
hagi finalitzat la concessió, fer pressió per al retorn a la dimensió pública.



Jornades Recuperem els Serveis Públics 7 i 8 d’octubre de 2022

13

F Recuperació del servei públic de salut a València, quan els moviments socials
van fer pressió al finalitzar la concessió.

11.2.2. Estratègies i aliances en l’àmbit del suport mutu
6. Coordinació per donar resposta des dels recursos i les institucions comunitàries

És fonamental que hi hagi una coordinació, ja que des del suport mutu es poden
fer front a les urgències, però, mentre fem comunitat, es poden detectar les
necessitats. A més, serà més fàcil que hi hagi suport mutu si hi ha objectius
concrets.

7. Crear nous espais on sigui possible teixir aliances
Es tracta d’afavorir que es puguin teixir xarxes/ponts inclusives entre lluites i
moviments de suport mutu, confrontant
barreres i trencant opressions sobreposades
(persones migrades, amb diversitat funcional,
etc).

FTrobades d’enxarxament, grups de suport
mutu, arrelats al barri, veïnes, treball
comunitari....

8. Suport mutu per identificar necessitats per incidir en els serveis públics que volem
Gràcies al suport mutu es poden detectar les necessitats i veure què està fallant
en el servei públic. És una manera de control ciutadà per fer seguiment del servei
donat i per tenir arguments a l’hora de demanar nous serveis públics.

9. Avançar en la definició del model de suport mutu que volem
Es tractaria d’identificar les característiques del model de suport mutu que volem,
sabent que no es vol que substitueixi al que es vol exigir als serveis públics com
a serveis universals. També és important no confondre suport mutu amb el
suport cap a determinats col·lectius.
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11.2.3. Estratègies i aliances en l’àmbit de la judicialització
10. Litigi estratègic

Es tractaria de triar els casos que es consideri que poden ser mediàtics (i en els
que tinguem una certa seguretat en guanyar) i impulsar la seva judicialització.
No tothom veu clara aquesta estratègia, ja que fan falta recursos (tècnics, de
temps i diners) per poder afrontar el litigi.

F En el cas de les lluites contra la pobresa energètica o per la municipalització de
l’aigua, s’ha aprés que, encara que s’acabi als tribunals, el ressò mediàtic pot ajudar
en alguns casos a reforçar les lluites

11. Impulsar la constitució i consolidació d’un col·lectiu que pugui donar suport en elstemes jurídics
Es tractaria d’impulsar el suport mutu en
temes de judicialització, promovent el
treball d’un col·lectiu, amb coneixements
jurídics, que pugui impulsar els litigis
estratègics, pugui donar suport en els
processos judicials que s’engeguin per
diferents moviments o col·lectius i pugui
defensar també a les persones que estan al darrera de les lluites (que de
vegades son les que estan rebent les conseqüències dels processos judicials).

12. Impuls de marcs legals nous, innovadors
Es tracta de buscar nous marcs legals, que es puguin aplicar a diferents esferes
dels Serveis públics.

F Es posa com exemple el Centre de Drets Humans i Empresa.
13. Guanyar capacitat d’influència al sector judicial

Aquesta estratègia podria ser més somniadora, ja que és un terreny complicat i
hostil on resultarà difícil entrar a fer canvis. Es tractaria d’introduir-se dins del
col·lectiu del poder judicial i poder generar influències i pes.

FEn el tema del dret a l’habitatge, encara que la llei estigui a favor i hi hagi una lleicatalana que hauria de garantir un lloguer social a les famílies desnonades, semprees vulnera. Per això, hi ha una sensació d’indefensió amb el poder judicial querequereix donar-li alguna volta.
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1 Les estratègies responen a les polítiques retallades en el sector social i no tant a l’austeritat.

11.2.4. Estratègies i aliances en l’àmbit de les retallades i l’austeritat1

14. Canviar el relat predominant de que “no hi ha diners”, per “n’hi ha, però hi haproblema d’establiment de prioritats” i de distribució justa de la riquesa
Dins dels límits planetaris, hi ha abundància de recursos i diners per poder
afrontar els serveis públics. El que és necessari és que s’estableixin les prioritats,
sent conscients de les desigualtats a nivell global. S’han de crear els espais de
debat necessaris per establir prioritats en els pressupostos, amb un sistema
fiscal just i una redistribució de recursos i temps.

15. Rendició de comptes
La ciutadania ha de conèixer on van realment els
diners. Per això és fonamental demanar
transparència i control públic ciutadà de tots els
diners que arriben, des dels fons europeus, els
pressupostos, les subvencions, etcètera.. Una peça
clau és que existeixin organismes de fiscalització
independents.

16. Potenciar el sindicalisme com aliança
El sindicalisme està compromès amb la causa social i podria ser un agent real
que faciliti la dinàmica de reestructuració o transformació del sistema econòmic.
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11.2.5. Estratègies i aliances en l’àmbit dels models de gestió
17. Definir sistemes de governança democràtica en gestió i que siguin vinculants

Sabent que no hi ha una resposta unívoca i que cada servei pot tenir un sistema
diferent, es tractaria d’establir els sistemes de control democràtic i de participació
de les persones i usuàries amb poder de decisió en propostes públiques i
publico-comunitàries.

FExemple de la municipalització de la gestió de l’aigua a Terrassa.
18. Eixamplar l’impacte dels models de gestió comunitària explorant iniciatives existents

Es tracta d’analitzar els models de gestió
comunitària existents per poder-los replicar
a altres municipis i indrets. Pot haver-hi el
risc de que hi hagi comunitats amb millor
accessibilitat a determinats serveis, s’ha de
defensar el dret de totes les persones, la
universalitat i garantia pública.

FExemple de la cooperativa pública d’Arbúcies que gestiona la residència, com amodel híbrid.FExemple de Patrimoni Ciutadà com a marc jurídic innovador interessant.
19. Garantir la qualitat democràtica dels processos

S’ha de garantir la qualitat democràtica dels processos de planificació, gestió i
seguiment. Entre altres, s’ha de garantir que els processos participatius puguin
estar acompanyats, per tal de poder participar de forma no discriminatòria,
diversa,... La participació ha de ser real i els Consells de participació han de tenir
capacitat de decisió.

20. Combinar estratègies locals amb estratègies d’altres àmbits territorials
En alguns casos, s’hauran de combinar estratègies d’àmbit nacional (p.ex. en el
tema de l’energia) però sense deixar de banda les comunitats energètiques
autogestionades locals, que podrien tenir estratègies diferenciades.
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12. Valoració global de la Jornada i properespasses

12.1. Valoració global
Encara que més endavant es passarà un qüestionari per valorar la Jornada, es va obrir
un espai per a que, lliurement, es fessin propostes de millora, reflexions sobre el
desenvolupament de la Jornada o idees de continuïtat per aquest espai. Es resumeixen
a continuació les principals aportacions:o Es destaca que la jornada ha estat molt enriquidora i interessant.

o De les estratègies proposades, la de crear el grup per fer el seguiment de la
finalització de les concessions es considera una idea molt complicada però
necessària.

o El suport mutu i les xarxes locals son fonamentals, ja que es treballa des de
la comunitat.

o S’ha de fer conscient a la gent que serveis públics, aigua, canvi climàtic,... van
de la mà.
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o Es demana un directori de qui ha participat i quines son les entitats que estan
impulsant les lluites. D’aquesta manera, gent que no pertany a cap col·lectiu
les pot conèixer millor i decidir si incorporar-se.

o Es demana també donar-li una continuïtat a aquestes jornades, per continuar
treballant el tema més estratègic de l’activisme. Es podria pensar en concretar
alguna de les estratègies que han sortit. Com podem obrir un debat constructiu
per generar sinèrgies en aquesta línia?

o Es planteja un objectiu comú per trobar-se els diferents sectors: la carestia
de la vida. Actualment hi ha moltes entitats que s’estan organitzant per fer front
a aquesta crisi actual i s’estan començant a mobilitzar. Podria ser un objectiu
comú.

o Es proposa també plantejar alguna mobilització al carrer, recuperar els
carrers. Es percep una certa desmobilització a l’hora de tenir presència, p.ex. a
les manifestacions. I ara és el moment ja que hi ha moltes lluites que ho
requereixen (les cures, la sanitat,...).

o Es considera fonamental aquest espai de reflexió generat per aquestes
jornades.

o Un tema recorrent, que també es comenta, és el procés de desconnexió social
existent que requereix un esforç en educació per poder arribar a la gent, reforçar
els moviments locals, analitzar perquè no arribem a les persones que estem
ajudant,...

o Més enllà de l’anàlisi més derrotista, hauríem de donar-li la volta i transformar
aquesta preocupació en una idea positiva: Com podem multiplicar els espais
de mobilització útils?
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12.2. Properes passes
Per part del grup motor de les Jornades, a més d’agrair la participació i la
implicació de totes les persones participants, s’expliquen les properes passes:
1) S’enviarà un qüestionari d’avaluació.
2) Preguntaran, a tots els col·lectius i moviments participants, si volen formar

part del directori per estar enxarxades.
3) S’enviarà un resum amb totes les aportacions que s’han fet als tallers

participatius i a la taula rodona inicial.
4) Es convidarà a millorar i completar els materials que es van elaborar al llarg

de la jornada del 7 d’octubre.


