
Tenim reptes globals en comú

Agafa un post-it d’aquí sota i 
comenta el que vulguis

Jornades Recuperem els Serveis Públics Defensem la vida

feminismesemergència climàtica

democratització antiracisme

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 escolars

cultura Experiències de transició ecosocial: Som Energia, Som 
Mobilitat
Espais comunitaris com a primera trinxera davant la crisi 
ecològica.

salut Malalties per crisi ecològica, i precarització de la vida 
(accés alimentació, aigua)
Salut planetària i ambiental
Contaminació, hàbits alimentaris, onades de fred i calor, 
malalties emergents.
Impacte climàtic a la salut
Tecnologia i tecnificació de la pràctica sanitària: col.lapse

habitatge Edificis sostenibles energèticament
Mancomunar recursos
Model mobilitat
Corresponsabilitat entorn

aigua Escassetat, contaminació
Desplaçaments forçats
Adaptació: menys recursos d’aigua disponible
Efectes extrems: pluges torrencials, inundacions,...
Gestió de la demanda, Augmentar progressivitat tarifes
Diversificació fonts alternatives, aprofitament, 
disminució pèrdues
Gestió democràtica de l’aigua: responsabilitat pública

energia Model energètic fòssil, nuclear, ecocida vs cal reduir 
demanda.
Decreixement just (+), Renovables sí, però no així (+). 
Transició energètica i ecològica liderada per l’oligopoli 
energètic
Limits físics del planeta
Distingir Nord-Sud i Rural-Urbà

telecomu- 
nicacions

Tecno-optimisme
Tecno - verd

cures Dones qui ppalment realitzen el treball i les que menys 
en reben.
Perspectiva de gènere en les cures
Feminització de les cures, Redistribució cures
Treball precari feminitzat, Treballadores i afectades
Respecte identitats diverses

educació Treball feminitzat en primària però més masculinitzat 
en l’àmbit acadèmic i secundària
Noves masculinitats
Segregació, Coeducació, Desigualtat, Reproducció 
d’estereotips.
Salut sexual, Salut mental

cultura Directors habitualment són homes
Lògica feminista en la gestió/organització.

salut Institucional: piramidal, patriarcal, els + feminitzats, els 
+ precaritzats.
Externalització de serveis feminitzats i precaritzats
Pràctica discriminatòria: diagnosi malalties, violència 
obstètrica, avortament, re-victimització, binarista
Educació i recerca en salut androcèntriques
“Abús” dones  proveïdores de cures no reconegudes.
Major incidència d’algunes malalties/malestars per 
determinants Socials

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. Tb són 
qui pren lideratge en la defensa de l’accés a l’aigua
En el sector de l’aigua, en gral, PODER i DECISIONS en mans 
masculines
Democratització de l’aigua tenint en compte les dones
Ecofeminisme: relació cures, aigua.

energia Gènere factor de risc de pobresa energètica.
Les dones són les que més s’organitzen per lluitar, tb en 
drets als subministraments
Cultura dels experts: homes, blancs, heterosexuals, urbans, 
Tasques de cures i usos energètics de la llar 
majoritàriament assumits per dones
Sector energètic Burgès, Blanc, Baró, Adult, Hetero-cis.
Usos energia: no priorització usos reproductius i essencials 
per a la vida.
Dones més afectades per la precarietat energètica

telecomu- 
nicacions

Tecno optimisme
Tecno - verde

cures Cogoverrnança de les cures: treballadores, usuàries
Per ex: Gestió públic-cooperativa del SAD Arbúcies
Privatitzat (o a les llars)
Poc accés per moltes
Mercantilització de les cures – oligopolis

educació No s’atenen necessitats concretes de les usuàries
No hi ha participació efectiva de les famílies

cultura Cooperativisme, Gestió comunitària d’equipaments
Béns comuns
Reconeixement AAPP de la gestió comunitària
Balanç comunitari de la XEC / XES

salut Lluita pels serveis públics
Gestió públic – comunitària, Observatoris ciutadans
Participació de treballadores i usuàries en Salut pública, 
accessibilitat, inversió i promoció de polítiques prevenció 
i salut comunitària.
Privatització fa gerencialització i manca de transparència.
No control públic 75% costos de salut
Atenció primària hauria de coordinar el sistema i no els 
centres hospitalaris.

habitatge Persones protagonistes de tot el procés.
Habitatge -> bé d’ús Interès individual -> col.lectiu

aigua Remunicipalització a Cat. des de l’esfera pública
Impuls als observatoris (ex. el de Terrassa)
“Es llegeix aigua però s’escriu democràcia”
El govern de l’aigua: públic, on comunitats participin
Lluita pels serveis públics, Observatoris ciutadans
Participació de treballadores i usuàries
L’aigua en mans privades, manca de transparència i 
ppació ciutadana: manca Govern i acompliment DHAS

energia Recuperar el control de l’energia, Lluita x serveis públics
Comunitats energètiques
Gestió públic – comunitària
Participació treballadores i usuàries
L’oligopoli energètic controla la xarxa de distribució. 
Gestió privatitzada NO accés ciutadania a presa 
decisions. Oligopolis: opacitat, concentració de poder, 
orientació al lucre i no a garantia DDHH.

telecomu- 
nicacions

Xarxes socials
Open software / eines obertes

cures Treballadores població dona migrada: no en 
reben
Cadenes globals de cures
Sectors més precaritzats aglutinen companyes 
migrants, sectors racialitzats

educació Educació és racista i etnocèntrica
Segregació

cultura Espais comunitaris per fer front als feixismes i a 
l’ascens de l’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 universalitat

habitatge Repte: assequibilitat i inclusivitat
Accés a l’habitatge

aigua Accés drets de serveis públics x persones en situació irregular
Espoli 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 
reproduir lògiques racistes i discriminatòries

energia Accés drets de serveis públics x persones en situació irregular
Espolli de recursos, Països del Sud és d’on s’extreu l’energia
Colonització extractivista genera migracions i desplaçaments
Majoria de població migrada afectada per pobresa energètica.
Persones racialitzades tenen menys accés a l’energia

telecomu- 
nicacions

Bretxa digital
Accessos a la tecnologia
Algoritmes fets i pensats des de les ments blanques i BBVA
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Podem llançar estratègies conjuntes
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Suport mutuDesprivatització

Judicialització i 
contraofensiva corporacions

Retallades i relat austeritat

Models gestió democràtics

Vincular iniciatives a l’estratègia de l’AFFAC per la internalització 
de l’alimentació a escoles. Residències i Salut poden engegar altres iniciatives a 
l’estela. I després avançar en altres serveis.

Fer conèixer ciutadania (usuàries) el sensesentit de ser derivada 
a privada (comunicació als centres). Posar a l’abast mecanismes de denúncia.

Seguiment prioritari  i incidència nova llei (Aragonès) de 
contractació pública

Grup de seguiment finalització concessions, i exigència/ 
incidència retorn a allò públic. 

Litigi estratègic: selecció casos paradigmàtics i judicialitzar-los
Impulsar la constitució i consolidació d’un col·lectiu que pugui donar 
suport en els temes jurídics
Impuls de marcs legals novedosos o que funcionin. Ex. Centre DDHH i 
Empresa

Guanyar capacitat d’incidència al sector judicial: difícil però crucial

Coordinació per donar resposta des de recursos institucionals/ 
comunitats: amb obj. comuns és més fàcil

Teixir xarxes de suport/espais pont inclusives, confrontant barreres i 
trencant opressions sobreposades

Detectar les necessitats des d’allò comunitari i espais de suport mutu 
per exigir/incidir en els serveis públics que volem

Canviar el relat de “no hi ha diners” per “n’hi ha però cal establir 
prioritats. Aconseguir espais de debat sobre prioritats

Rendició de comptes: mecanismes de fiscalització independents.

Potenciar el sindicalisme com a aliança

Definir sistemes de governança democràtica en gestió i que siguin 
vinculants.
Eixamplar l’impacte dels models de gestió comunitària explorant 
iniciatives existents
Garantir la qualitat democràtica dels processos
Combinar estratègies locals amb estratègies d’altres àmbits 
territorials
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Hi ha cites clau al  calendari per confluir o fer-nos suport
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2022 2023 2024

NOVE
MBRE
Mostra de 
cinema+ 
Podcasts 
Crític + 

Moviment 
Europeu a 

Bcn 

RECUPE
REM EL 
FUTUR
Trobada 

mov. per la 
justícia 

climàtica, 
social i 

feminista

REFORMA 
MERCAT 
ELÈCTRIC

(consulta 
pública per 
modificar 

càlcul tarifa 
regulada

L’ENER-
GÈTICA
energètica 

pública 
catalana (a 
partir oct.)

LEY 
VIVIENDA 
ESTATAL
(oct-nov)

REVOLTA 
ESCOLAR

exposició

Nou 
DECRET 
MENJA- 
DORS
(gestió, 

gratuitat)

PRESSU
POSTOS 
CATALU

NYA 
2023

Permetre 
remunicipa

lització, 
canvi llei 

AMB

PRESSUPO
STOS 

CATALUNY
A 2023

25% 
primària, 
mobilitz. 

Mesa 
Sindical

Curs 
anual 

Educació 
i 

Sostenibil
itat

Manteniment
MORATÒRIA 

TALLS 
SUBMINISTRA
MENTS (elect, 

aigua, gas)

Ampliació 
marc 
legal 

PATRIMO
NI 

CIUTADÀ

Sinèrgia 
entre 

Xarxa de 
Cures i 

comunita
ts 

habitatge 
cooperati

u

Modificacions 
legislatives 

per promoure 
REMUNICIPA-
LITZACIÓ DE 

L’AIGUA

PROJECTE DE 
LLEI DE 

CONTRACTACIÓ 
DEL SECTOR 

PÚBLIC
Aconseguir 
RESIDÈN

CIES
RATIO 

PERSON
AL

Campanya 
Futurs (Im) 
Possibles

Forum 
Transició
EcoSocial

Campanya 
Futurs (Im) 
Possibles

Forum Transició
EcoSocial

LAU (Llei 
d’arrenda

ments 
urbans) 
catalana

Ajuts rehabilitació habitatges i eficiència 
energètica

fons Next Generation durant 2023

Jornades 
descentr
alitzades 
Dret a les 

Cures

Llei mínim 
vital 

(catalana i 
estatal)

7 ABRIL
mobilitza
cions dia 

Intnal 
Salut

Articulació 
i connexió 
dins lluita 

dret a 
l’habitatge

Noves onades 
AUSTERICIDES

Campanya 
STOP Austeritat 
(#stopAusterity)

Pacte 
social 
Aigua i 
Canvi 

Climàtic

Incidència 
per 

assequibili
tat i 

inclusivitat

ELECCIONS 
MUNICIPALS

LLEI DE 
TRANSI 

CIÓ 
ENERGÈ 

TICA
(CAT)

VAGA DE 
CURES 

/CUIDADO
RES

Ppació en 
Agència 

Integrador
a Social i 
Sanitària

Canvi 
legislatiu x 
treballado

res 
domès- 
tiques x 

equiparaci
ó de drets

Reactivaci
ó PACTE 
ESTABI- 
LITAT

Observa- 
tori Metro- 
polità  de 

l’Aigua
Incorporar 

més 
moviment

s a 
l’Observat

ori

PRESSU
POSTOS

Assolimen
t 25% 

ATENCIÓ 
PRIMÀRIA?

NOU 
SISTEMA 

DE SALUT?
Projectes 
habitatges 
cooperatiu

s per 
col·lectius 
concrets 

(gent gran, 
diversitat 
funcional, 

…)

Nou 
model 

residencial

Sistema 
Nacional 
de Cures

EDUCACIÓ

ENERGIA
HABITATGE + 
POB. ENERG.
CURES

SALUT

AIGUA
ALIMENTACIÓ + 
ECONOMIES

Inici 
REMUNICIP
ALITZACIÓ 
AIGUA a 
Girona.

(nova empresa, 
observatori)

Campanya EDUCACIÓ INCLUSIVA
(a partir 20-oct)

Polítiques de contenció UE
WINTER IS COMING Regl. 

mesures 
urgents 

emergèn
cia 

habitatge 
-> 

pobresa 
energètic

a
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Tenim demandes irrenunciables que poden ser agenda comuna
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RECUPERAR LA 
XARXA DE 

DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA

DES 
PRIVATIT

ZACIÓ1
DEMO 
CRATIT
ZACIÓ2
QUALI 

TAT3
ACCÉS 

UNIVER 
SAL4
DES 

PRECAR 
ITZACIÓ5

Transició 
ECOLÒGI

CA6
RE- 

LOCALITZ
ACIÓ7

DESPRIVA- 
TITZACIÓ 

100% PÚBLIC

SIST. 
PÚBLIC-COMU

NITARI DE 
CURES

EQUIPARACIÓ 
TREBALLADORES 
DOMÈS TIQUES

GESTIÓ 
PÚBLICA LOCAL 
I DEMOCRÀTICA 

DE L’AIGUA

EDUCACIÓ

ENERGIA
HABITATGE + 
POB. ENERG.
CURES

SALUT

AIGUA
ALIMENTACIÓ + 
ECONOMIES

PROPIETAT 
PÚBLICA 

HABITATGE. 
MANS PUBLIC- 
COMUNITÀRIES

ACCÉS A 
TERRES

(públiques en 
cessió d’ús)

SISTEMES 
ALIMENTARIS 

LOCALS 
(PÚBLIC- 

COMUNITARIS)

FISCALITZACIÓ 
DELS GRANS 
CONSUMI- 

DORS D’AIGUA

COMUNITATS 
ENERGÈTIQUES 
POPULARS AMB 

JUSTÍCIA 
SOCIAL

TRANSPA- 
RÈNCIA 

SISTEMA 
SANITARI

DESPRIV.+DESMERCANTILI
TZACIÓ SERVEIS PÚBLICS. 

BANCA PÚBLICA +
 BANCA PRIVADA 

SOTA CONTROL PÚBLIC

IMPULS 
DEMOCRATITZ.
SERV.PÚB. AMB 

SIST. 
PÚBLIC-COMU

NITARIS

PROVISIÓ I GESTIÓ 
PÚBLICA DE 

QUALITAT (TEMPS 
LECTIU I 

MENJADOR)

REHABILITACIÓ 
ENERGÈTICA
ACCESSIBLE I 
ASSEQUIBLE

GARANTIR EL BON 
ESTAT ECOLÒGIC DE 

LES MASSES D’AIGUA I 
ECOSISTEMES 

ASSOCIATS

PER UNA 
EDUCACIÓ EN EL 

LLEURE 
PÚBLICO-COMUNI

TÀRIA

FI PRECARITZACIÓ 
PERSONAL DEL 

LLEURE I 
GARANTIA 
QUALITAT

DESPRECA
RITZACIÓ

1 SANITAT, 
1 CONVENI

FI PRECARIETAT 
LABORAL EN 

CURES
(per a qualitat 

servei)

EDUCACIÓ 
INCLUSIVA

ACCÉS UNIVERSAL 
A L’HABITATGE

MÍNIM VITAL 
D’AIGUA 

UNIVERSAL
+progressivitat 

tarifes

TARIFA SOCIAL 
PROGRESSIVA

ELIMINACIÓ mal 
anomenat DRET 

ELECCIÓ DE CENTRE 
(=segregació escolar)

PRODUCCIÓ 
AGRO- 

ECOLÒGICA

IMPULSAR 
ACCIÓNS 

D’ADAPTACIÓ 
AL CANVI CLIM.

GARANTIR BON 
ESTAT 

ECOLÒGIC DE 
LES MASSES 

D’AIGUA I 
ECOSISTEMES 

CIRCUITS 
CURTS DE 

COMERCIALITZ
ACIÓ

25% ATENCIÓ 
PRIMÀRIA

SISTEMA 
PRIMARISTA.
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