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INTRODUCCIÓ
Si la crisi de 2008 va generar una nova bretxa de
desigualtat extraordinària, la crisi derivada de
l’emergència sanitària del covid-19 l’aprofundeix encara
més; afecta i s’acarnissa amb els col·lectius més
vulnerables. A diferència de l’anterior, en aquesta
ocasió la sensació d’incertesa és major, l’impacte al
mercat de treball amb la pèrdua de llocs de feina i
d’ingressos suposa un augment exponencial de la
pobresa, i l’afectació és mundial.

i complicats Igualment, s’han començat a desplegar
propostes més d’ordre social i econòmic per pal·liar els
efectes de les crisis sobre les classes populars. Però
també s’ha treballat des d’altres candidatures del territori
properes als nostres plantejaments i també les hem
volgut recollir per posar-les en valor.

Des de la declaració de la pandèmia per part de
l’Organizació Mundial de la Salut (OMS) l’11 de març de 2020 i les
posteriors mesures de confinament, les institucions de
tot Europa han començat a injectar a l’economia
quantitats astronòmiques a una velocitat sense
precedents. Fins ara, aquesta primera onada de rescat,
de nou, ha anat dirigida a apuntalar les elits financeres i
econòmiques i el rescat dels sectors convencionals de
la vella economia de mercat, com ara l’aviació, sense que
això tingui cap base de transformació ecosocial i feminista
de l’economia que necessitem com a societat.

Aquest informe és doncs un compendi de totes aquestes
mesures i propostes. Un recull literal però endreçat
de totes elles, agrupades en funció de la temàtica, i
associades si es tracta de propostes molt semblants,
classificades en funció del tipus de confinament al qual
són aplicables, el temps de preparació que cal per aplicarles i la tipologia de municipi on es poden dur a terme. Es
tracta doncs del recull de les propostes que creiem més
interessants i agrupades i treballades des de les fonts
anunciades. Les propostes estan transcrites literalment
de les fonts originals sempre adaptant el llenguatge a una
aplicació universal. L’informe és un recull de les propostes
o polítiques executades des del 13 de març, en què entra
en vigor l’Estat d’Alarma fins a finals del 2020.

Durant els primers mesos de la pandèmia va quedar
demostrada la relació entre aquesta i l’emergència
climàtica; quins sectors són essencials, quins
són superflus, i va donar pistes clares sobre com
caldria reorientar l’estructura productiva. Fins i tot es va
fer palès quins sectors posen en risc la nostra vida, així
com la gran solidaritat ciutadana que va aflorar a les
xarxes de suport mutu locals arreu del territori.

Hem volgut també deixar constància d’algunes de les
propostes (molt conjunturals) respecte a l’adaptació de
l’administració local a la pandèmia actual del Covid19, en
primer lloc per tenir constància de l’esforç d’adaptació que
es va haver de fer en aquell moment, i també per disposar
d’un repositori de propostes de gestió de l’emergència
en cas que alguna altra situació semblant es tornés a
reproduir.

Un darrer aspecte, remarcat per exemple per l’informe
“Resiliència municipal davant la crisi de la COVID-19 a la
metròpoli de Barcelona” elaborat per l’IERMB l’octubre del
2020 és, d’una banda, que les ciutats se situen al centre
dels impactes de la crisi del COVID-19, tant els immediats
com els efectes a mig i llarg termini; i d’altra banda, l’alt
grau de proactivitat i agilitat dels governs locals i dels
municipis que s’han situat en la primera línia de mitigació
dels efectes socials, econòmics i de salut pública.

FONTS ORIGINALS

És en aquest context que des de Municipalistes per la
República des de Baix hem volgut elaborar un Informe que
sigui un recull de mesures de lluita contra la pandèmia que
la Covid19 ha iniciat però que, com és ben sabut i repetit,
no és ja només una crisi de tipus sanitari sinó que és cada
vegada més una crisi social i econòmica.
Moltes de les candidatures vinculades a la nostra
coordinadora s’han posat en marxa (des del govern) o
s’han reivindicat (des de l’oposició) mesures concretes
per actuar i gestionar la crisi en els moments més durs

Documents de treball - Governs municipals
_ Ajuntament de Ripollet - Pla de Xoc. Bases per a la
Reparació i recuperació social i econòmica de Ripollet
(Candidatura de referència - Ara Decidim Ripollet)
_ Ajuntament de Torrelles de Llobregat. Document
de treball (Candidatura de referència - Compromís
i Acord per Torrelles)
_ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú - Pla de Xoc Social i
Econòmic. Reprenem la Vida / Mesures per a la gestió
de la crisi sanitària, social i econòmica causada
per la COVID-19 (Candidatura de referència - Capgirem
Vilanova-CUP)
Documentació - Candidatures a l’oposició
_ Crida per Sabadell - Triem la Vida: un Pla de Xoc contra
l’emergència i per gestionar estratègicament la crisi.
_ Guanyem Girona - 15 propostes de Guanyem Girona
per pal·liar la crisi de la Covid19.
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Classificació de les mesures
En el present informe classifiquem les mesures
en funció de diverses variables estratègiques;
per exemple, les propostes en funció del moment
i del context en el qual són aplicables. Per tant,
pretenem generar un Informe flexible i útil, que pugui
donar resposta als diferents escenaris que se’ns van
plantejant.
1.

Durant l’emergència o per revertir la crisi.
La classificació central de les mesures es
basa en si estan pensades per ser preses en
un moment d’emergència i crisi extrema o si
són mesures pensades per revertir la crisi.

2. Temàtica: totes les mesures estan classificades
en funció del seu àmbit temàtic per poder
agilitzar la seva lectura. En concret hi ha 4 àmbits
sectorials. En primer lloc, un gran bloc de mesures
de caràcter “Transversal” que agrupen àmbits
diversos i que inclouen actuacions que solen
afectar molts i diversos àmbits de l’administració
local (com ara les mesures sanitàries o de les
gestió de la “bretxa digital”). A banda d’aquest,
també hi ha els àmbits Social, Econòmic i
Comunitari. Dins de cadascun d’aquests grans
blocs hi ha una classificació en subàmbits.
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1. EIX TRANSVERSAL
Creació de Taules d’emergència sectorials en què estiguin implicats serveis municipals, sector del comerç, empresarial,
teixit social, ESS, etc.

HIGIÈNIQUES I SANITÀRIES I RECURSOS HUMANS
Durant l’emergència
1.

Elaboració i aprovació del Pla de Contingència amb
mesures organitzatives generals, mapes de riscos
per a aquells serveis considerats de risc, amb la
proposta preventiva d’actuacions a dur a terme i
una proposta reactiva en cas que hi hagués algun
positiu a la plantilla dels serveis citats.

2.

Constitució d'una Comissió Tècnica de Seguiment i
un Comitè Polític de Seguiment del COVID-19.

7.

Planificació i adquisició dels materials necessaris
per a la protecció del personal que garanteixi la
correcta gestió d’aquests residus (gel desinfectant
de mans, mascaretes per a aquells serveis d’atenció
a persones de risc, productes per a la neteja de
l’espai de treball.)

8. Increment de les mesures tècniques informàtiques
per garantir el teletreball en el màxim de casos
possibles mitjançant l’adquisició de llicències per al
teletreball i amb el suport dels serveis informàtics
de l’Ajuntament.

3.

4.

Mesures organitzatives per limitar l’exposició
al contagi, garantir la distància de seguretat i
preservar els equips:
a. Oferir el teletreball en tots aquells llocs de
treball en què sigui possible. Dispensa de
treball presencial a tots aquells treballadors i
treballadores la presència física dels quals no
fos estrictament necessària.
b. En aquells llocs de treball on no és possible
el teletreball (per la naturalesa del lloc o
per impossibilitat o mancances tècniques),
establiment de torns diferenciats i separats per
limitar el contacte entre el personal i garantir un
mínim de dos grups de treball sense interrelació
entre ells.
c. Marcatges físics de la distància de seguretat
en els llocs d’atenció al públic. Garantir les
distàncies de seguretat als edificis municipals,
realitzant les modificacions necessàries en la
distribució dels espais, instal·lació de mampares,
senyalització de sentits de circulació, etc.

5.

6. Davant d’un cas confirmat de contagi de COVID-19
a un treballador ubicat a dependències municipals,
ordenar el tancament immediat al públic de les
dependències i la reclusió del personal al seu
domicili fins que es determini que no existeix risc de
contagi ateses les circumstàncies concurrents. En
aquest cas, es farà una neteja especial de l’espai.
Garantir la neteja i desinfecció dels edificis,
instal·lacions i equipaments municipals.

9. Suport a les empreses externes que presten
serveis a l’Ajuntament (neteja, recepció, neteja
viària, jardineria, etc.), per a la implementació de
mesures de seguretat per al seu personal, aplicant
els mateixos criteris que al personal propi.
10. Elaboració d’un Pla Formatiu Online d’urgència
per garantir que, totes aquelles treballadores i
treballadors que no puguin dur a terme les seves
tasques mitjançant el teletreball, aprofitin la seva
jornada per fer formació orientada als llocs de
treball respectius.
11. Estudi de mesures i protocols a seguir per a la
reincorporació del personal, un cop finalitzat l’estat
d’Alarma i, per tant, el confinament domiciliari, per
tal de garantir una tornada segura i confortable de
la plantilla al seu lloc de treball.
12. Estudi de mesures i protocols a seguir per a la
reincorporació del personal, un cop finalitzat l’estat
d’Alarma i, per tant, el confinament domiciliari, per
tal de garantir una tornada segura i confortable de
la plantilla al seu lloc de treball.

Generació de cartells informatius i infografies
orientades a la ciutadania i al propi personal de
l’Ajuntament i fer-ho arribar a les entitats perquè
puguin fer-ne difusió entre els seus socis/es.
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BRETXA DIGITAL I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA MUNICIPAL
Durant l’emergència

Per a revertir la crisi

1.

1.

2. Proporcionar accés real a la ciutadania i a la societat
en general a una oferta assequible i variada de
serveis de telecomunicacions de la màxima qualitat,
capacitat i neutralitat.

Reforçar els programes de formació i capacitació
digital per a la ciutadania. Oferir formació
tecnològica (inicial i avançada) a col·lectius amb
risc d’exclusió social per motius socioeconòmics
en coordinació amb els serveis socials municipals.

2.

3. Valorar la necessitat de panells informatius físics a
l’espai públic per reduir la bretxa digital, ubicats als
recorreguts a mercats, centres de salut o escolars
amb l’objectiu d’informar i conscienciar en relació a
l’estat d’alarma, mesures, etc.

Promoure espais de connexió i ús tecnològic que
ofereixin eines i recursos de manera gratuïta, així
com dotar de recursos els existents (biblioteques,
centres cívics o telecentres).

3.

Oferir programes pedagògics que permetin abordar
com treballar la tecnologia de manera inclusiva i
respectuosa amb la ciutadania.

Dur a terme una compra pública de dispositius i
fomentar-ne la reparació, manteniment i reutilització
per tal d’universalitzar-ne la disponibilitat.

DRETS FONAMENTALS, DE LLIBERTAT DE REUNIÓ I MANIFESTACIÓ
Durant l’emergència
1.

Campanyes
informatives
d’acompanyament,
d’explicació i pedagògiques respecte dels límits que
imposa l’estat d’alarma o les mesures de protecció i
les seves fases a la ciutadania.

2. Revisar totes les denúncies per tal que, en plena
crisi, no s’afecti més la fràgil econòmica de la
ciutadania, i plantejar accions de caire comunitari.
3. Informar dels mecanismes per assessorar-se en
cas de voler recórrer les sancions (OAC, Síndica de
greuges municipal, etc.).
4. Senyalitzar amb pintura i urbanisme tàctic
distàncies de seguretat en aquelles places i espais
públics susceptibles d’acollir concentracions.
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DESIGUALTATS DE GÈNERE
Durant l’emergència

Per a revertir la crisi

1.

1.

Ampliar les atencions del Servei d’Atenció a les
Dones (nomenclatures diverses, amb servei
d’atenció LGBTI o no), en horaris i en tipologia de
canals per facilitar el contacte de les dones amb el
servei.

2. Elaborar una diagnosi ràpida en termes de gènere
i infància sobre les situacions sobrevingudes
generades per la COVID-19 que es poden seguir
mantenint o reproduint posteriorment.

Elaborar un estudi sobre les condicions laborals de
les treballadores dels serveis externalitzats actuals
que permeti definir clàusules contractuals per
evitar l’escletxa salarial entre homes i dones i entre
treballadores al servei de la mateixa corporació,
amb l’objectiu de garantir que les treballadores
comptin amb el mateix marc laboral.

2. Formació permanent i per a la promoció professional
en el Servei Atenció Domèstica.

3. Reforç de les campanyes comunicatives sobre els
serveis d’atenció davant de violències masclistes.
4. Afavorir les mesures de flexibilitat horària amb
motiu de conciliació familiar o cures dels i les
treballadores municipals. Estudiar possibles baixes
laborals remunerades.
5. Promocionar els espais d’acompanyament al dol
per a les persones que han patit pèrdues durant el
confinament.

SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT I GESTIÓ DIRECTA
Durant l’emergència

Per revestir la crisi

1.

1.

Fer un seguiment detallat dels efectes de l’evolució
del marc normatiu sobre el desenvolupament dels
contractes i concessions, estant especialment
atents a les conseqüències laborals i les
reivindicacions de la representació sindical.

2. Preveure l’impacte que l’evolució de la pandèmia
pugui tenir sobre l’equilibri econòmic i la viabilitat de
les empreses que duen a terme serveis i obres per
l’administració municipal.

Salari mínim de ciutat, de 1.200 euros, que passi a ser
inclòs per al personal de l’ajuntament, però que també
sigui incorporat en els plecs de clàusules per a serveis
externalitzats.

2. Dur a terme una reavaluació dels serveis externalitzats
i si han de seguir sent-ho o cal que siguin
municipalitzats, tenint en compte factors nous i claus
com si han estat considerats serveis essencials durant
el període d’aquesta crisi sanitària i social.
3.

Municipalització del SAD (si n’hi ha) per garantir la
qualitat del servei i la millora professional.
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COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL
Durant l’emergència
1.

Creació de canal de Telegram de l’Ajuntament (si
no existeix) per reforçar la comunicació a nivell de
difusió de mesures i recomanacions.

2. Suport comunicatiu al servei d’atenció psicològica
de què es disposi i al conjunt de serveis de
l’Ajuntament.
3. Elaboració d’una campanya de conscienciació
post-covid, per mantenir-nos en alerta davant la
convivència amb el virus.
4. Planificació i estratègia, conjuntament amb
cadascun dels àmbits proposats, de les campanyes
per donar difusió a les actuacions aprovades.
a. Establiment dels canals de comunicació més
adients.
b. Elaboració
dels
materials
comunicatius
adequats per a cadascuna de les propostes.
c. Utilització dels mitjans
institucionals i locals.

de

comunicació

d. Comunicació a través de les xarxes socials
generals de l’Ajuntament i, quan sigui el cas, de
les específiques que puguin tenir els àmbits.
5. Elaboració d’un pla de comunicació interna específic
destinat a facilitar a tot el personal municipal la
informació sobre les accions proposades i altres
que es puguin produir relatives a aquesta matèria.
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2. EIX SOCIAL
SUPORT ECONÒMIC PER A LES NECESSITATS BÀSIQUES PER A LA VIDA
Durant l’emergència
1.

Increment de les partides d’ajuts econòmics
directes i de les beques destinades a material
escolar i llibres.

12. Posar en marxa mecanismes per evitar els talls
de subministraments, sigui quin sigui el tipus d’ús
d’habitatge, i garantir-los en el cas que no n’hi hagi.

a. Increment de la partida de beques de llibres.

13. Posar a disposició de les entitats que fan suport
a les persones amb necessitats alimentàries els
horts municipals (si n’hi ha).

b. Sosteniment de les necessitats de beques de
menjador.
c. Increment de
d’urgència.

la

partida

d’ajuts

socials

2. Creació d’una partida de “Serveis per a la reparació
comunitària”, per a la contractació de serveis
d’atenció social amb caràcter específic: gent gran,
prevenció i abordatge de conductes masclistes i
LGTBIfòbiques, suport a les persones en situació
documental irregular i altres despeses derivades.
3. Creació d’una coordinadora per fer un abordatge
comunitari i enfortir el teixit ciutadà. Igualment,
creació de xarxes de suport en temes com ara
alimentació, suport a la gent gran, intercanvi de
materials o mentoring digital, entre altres.
4. Coordinació amb entitats de gent gran i de
persones amb diversitats, farmàcies, xarxes de
solidaritat i serveis socials municipals per detectar
i acompanyar problemes de solitud o vulnerabilitat
en la gent gran i persones dependents.
5. Suport a necessitats bàsiques de persones en
situació documental irregular.

14. Complement municipal a la rendes bàsiques (o
d’inserció) existents amb caràcter personal,
incondicional i universal.
15. Incrementar els lots de menjar per a les famílies
usuàries dels serveis de suport del tercer sector.
16. Revisió i reforç periòdic dels serveis de primera
acollida i atenció telefònica d’Acció Social.
17. Repartiment de les targetes moneder de les beques
menjador.
18. Reforç en la comunicació i difusió dels serveis de
mediació i facilitació de relacions i dels telèfons
d’atenció per casos de violència masclista a través
de xarxes i de cartells a farmàcies i botigues obertes
al públic.
19. Increment de les trucades a persones en situació
de vulnerabilitat.
20. Obertura del servei de dutxes en una instal·lació
esportiva i establint les mesures de protecció pel
COVID-19.

6. Reforç tècnic de l’equip de Drets socials, amb un
tècnic/a d’informació, assessorament, orientació
digital i acompanyament a la ciutadania.
7.

Elaboració d’un reglament i bases d’ajuts socials per
a l’equitat i la justícia en l’atorgament d’ajuts.

8. Augmentar la dotació econòmica actual en suport
alimentari prioritzant la distribució a través de les
targetes moneder.
9. Complementar els ajuts alimentaris amb materials
específics segons les necessitats, incloent el
menjar fresc.
10. Ampliar la distribució d’àpats precuinats a domicili
també per a les persones que es troben reubicades
en allotjaments temporals, on no poden cuinar, de
manera universal.
11. Atendre les noves demandes d’ajuts de manera àgil
i flexibilitzant els requisits.
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SALUT, PROTECCIÓ I CIRCUITS D’ATENCIÓ SOCIOSANITARIS
Durant l’emergència

Per a revertir la crisi

1.

1.

Treball conjunt amb el departament de Salut,
Hospital i CAPS coordinant mesures.

2. Coordinació amb totes les regidories per tal de
seguir les instruccions de salut pública i de la
Conselleria de salut.
3. Sensibilització i educació. L’educació sanitària es
fa a la comunitat i és una part molt important del
tractament en aquesta pandèmia. Cal fer arribar
consells de salut a la ciutadania, les pautes de
comportament i les mesures higièniques promovent
activitats interactives al carrer, als CAPs, a les
escoles, als Centres cívics.
4. Les mesures de diagnòstic i de prevenció sobre
treballadors/es s’ha d’assegurar que arribin al
conjunt de treballadores en serveis externalitzats.
5. Cal reforçar el servei d’inspecció sanitària per
assegurar el compliment de les normatives.

Benestar de la població mitjançant l’atenció
individual i comunitària d’aspectes de la salut que
s’han vist agreujats pel context de crisi en què vivim,
especialment en relació a la salut mental, el suport
emocional i el manteniment d’hàbits saludables, i
als col·lectius d’infants, joves i gent gran.

2. Atenció a la salut mental en el marc d’un
plantejament de salut pública accessible a totes
les persones que ho necessiten. S’habilitaran totes
les eines i tots els recursos sociosanitaris, tenint
en compte que la salut mental de les persones està
intrínsecament unida a la salut econòmica i social
de la comunitat.
3. Atenció en l’àmbit educatiu donant suport directe
als infants, als joves i als professionals de l’àmbit
educatiu per tal de fer prevenció i intervenció
precoç atenent a aspectes d’addicció.
4. Atenció a la gent gran ampliant serveis d’atenció
domiciliària, millorant el protocol de prevenció,
detecció i atenció als maltractaments, i reorientant
el Programes existents.
5. Desenvolupament de projectes de cohesió
intergeneracional reunint persones de diferents
generacions en activitats contínues i planificades
que els permetin interactuar, estimular-se,
educar-se, donar-se suport i, en general, cuidar-se
mútuament.
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HABITATGE
Durant l’emergència

Per a revertir la crisi

1.

1.

Reforçar l’atenció ciutadana (reforç de les oficines
d’habitatge o serveis, en cas d’existir) per tal
de garantir les solucions necessàries a cada
cas d’afectació d’aquesta crisi sanitària o oferir
intermediació entre llogaters i propietaris per tal de
flexibilitzar el pagament.

2. Aplicar les mateixes mesures d’ajuts a totes les
propietats de l’administració pública local, ja
siguin locals comercials o habitatges, ja siguin
d’hipoteca o de lloguer, ja siguin gestionades per
promoció econòmica o per empreses públiques; així
s’evitaran actituds de clientelisme innecessàries i
desigualtats entre els/les usuaris/es.

Disposar d’una unitat d’intermediació (si no es té)
per tal de reforçar les negociacions amb les entitats
financeres en el cas en que els casos d’hipoteca o
lloguers amb les entitats financeres o fons voltors
tinguin aquesta necessitat.

2. Disposar d’ajuts econòmics per fer front a les
dificultats a l’hora de pagar l’habitatge en forma de
lloguer, per tal de garantir l’habitatge si les opcions
de mediació entre particulars o amb les entitats
financeres no han donat el seu fruit com a primera
opció.
3. Que l’equipament municipal d’estada temporal (si
n’hi ha) sigui permanent durant tota l’emergència.
4. Reforçar l’àrea d’habitatge per tal que es puguin
implementar de manera urgent mesures ja
contemplades al Pla Local d’Habitatge (si no es
té, preparar-lo) per tal de garantir més habitatges
públics de manera imminent: Tanteig i Retracte,
Masoveria urbana, Seguiment exhaustiu en els
convenis amb els bancs per tal de garantir nous
habitatges.
5. Reclamar als jutjats l’aturada de tots els
desnonaments, ja siguin hipotecaris, de lloguer o
llançaments per ocupació durant un any des de la
finalització de l’estat d’alarma.
a. Redactar un protocol amb jutjats, per tal de
garantir que durant aquests anys des de les
diferents àrees es garanteixi el treball transversal
amb les persones afectades a fi de garantir que,
o gràcies als mitjans municipals o als propis, es
pugui resoldre la seva situació residencial, de
segur agreujada per la crisi actual.
6. Servei d’atenció ciutadana via telemàtica del servei
d’Habitatge.
7.

Servei d’atenció ciutadana, via
específica del Servei d’Intermediació.

telemàtica,

8. Aprovació de la “Moratòria en el cobrament dels
rebuts de lloguer mensual dels habitatges del parc
públic municipal”.
9. Donar suport la regulació dels preus del lloguer per
part de les administracions supramunicipals.
10. Modificar l’OOFF per multar els pisos buits i negociar
amb la propietat que entrin a la borsa de lloguer
local.
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JOVENTUT
Durant l’emergència
1.

Activitats juvenils culturals, de lleure i esportives.

2. Espai d’acollida d’activitats culturals, esportives i de
lleure.
3. Reeditar programacions culturals.
4. Reforç temporal dinamització juvenil, control dels
patis oberts i suport al casal de joves.

EDUCACIÓ
Durant l’emergència

Per a revertir la crisi

1.

1.

Wifi ciutat educadora. Licitació municipal per fer
arribar dades wifi a tota la població escolar, per
disminuir les desigualtats educatives produïdes per
la bretxa digital.

2. Fer un llistat dels equipaments públics disponibles i
posar-lo a disposició dels equips dels casals d’estiu,
esplais i centres educatius, en diferents períodes
de necessitat.
3. Cercar els mecanismes per donar suport en
l’atenció als alumnes amb necessitats educatives
especials (NEE) per a les activitats d’estiu.
4. Que les dotacions per a casals d’estiu siguin
suficients per garantir que es poden donar ràtios
molt baixes. Augment de les subvencions a les
entitats de lleure per garantir que es puguin realitzar
sense incrementar encara més les tasques dels i les
monitores, i garantir l’assistència dels infants més
vulnerables.

Canalització de comunicats i d’informacions
relacionades amb tràmits administratius.

2. Vehiculació de diferents recursos educatius
provinents del Departament, la Diputació o bé
generat per diferents professionals de la ciutat i per
les llars d’infants municipals.
3. Manteniment online dels serveis del Club de la
feina i la Borsa de Treball i d’Orientació i Ocupació
(o servei homologable) a col·lectius específics (o
projectes similars).
4. Creació de vídeos i material online per poder oferir
tallers que facilitin la cerca de feina.
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GENT GRAN, PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL I COL·LECTIUS VULNERABLES
Durant l’emergència
1.

Obertura (o continuació) d’un telèfon específic
d’atenció i seguiment a la gent gran amb suport
emocional i detecció de situacions de vulnerabilitat
i aïllament.

2. Mantenir el dispositiu de llar temporal (si n’hi ha)
per a les persones sense llar i continuar el procés
individual o en petit grup per mantenir els nivells
positius d’evolució, comptant amb el criteri i
coneixement de les entitats especialitzades.
3. Definir uns referents tècnics municipals de cicles
de vida i salut per fer seguiment i mantenir contacte
amb les residències, com a canal d’intercanvi
d’informació, recursos i necessitats.
4. Activar programa i accions per combatre l’aïllament i
la por entre la població gran, acompanyant-la en les
fases de la desescalada.

Per a revertir la crisi
1.

Obertura d’espais i programació
específiques per a la gent gran.

d’activitats

2. Creació de punts d’informació analògics sobre
diferents temàtiques d’interès de la gent gran:
salut, lleure i educació.
3. Manteniment o increment de la teleassistència.
4. Activar espais tipus habitatges compartits, seguint
el model First Housing, per acollir de manera
permanent a les persones sense llar.
5. Activar totes les alertes possibles de l’Oficina
de Drets Civils (si n’hi ha) per atendre possibles
situacions personals de discriminació i posar
els recursos a disposició en cas de denúncia,
assessorament, etc.
6. Reivindicar i posar els mitjans disponibles per
comptar amb una residència de gent gran de gestió
pública, en el cas que no n’hi hagi.
7.

Reclamar que el registre civil i la resta de tràmits
relacionats amb la llei d’estrangeria a la ciutat
s’agilitzin i es redueixin les llistes d’espera.

8. Creació d’una taula de promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones en situació de
dependència
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3. EIX ECONÒMIC
GENERALS
1.

Vetllar pel pagament de les subvencions i flexibilitzar
les justificacions.

2. Per tal de garantir les mesures de protecció i higiene
en el desenvolupament de l’activitat de les entitats,
les despeses materials higienicosanitàries seran
conceptes justificables a les subvencions.
3. Obrir el diàleg per a la creació de línies de
subvencions ajustades a les noves necessitats de
les entitats.

4. Ampliar els terminis de liquidació dels tributs
locals, taxes, impostos. Ajornar-los i facilitar el
fraccionament de pagament dels tributs locals.
5. Redistribució del pressupost de la Festa Major i la
resta d’activitats festives que no es puguin dur a
terme entre el teixit cultural, esportiu, associatiu i
altres àmbits que ho necessitin.

TAXES I PREUS PÚBLICS
Durant l’emergència
Suspensió de cobrament de quotes de preus públics
mentre no es prestin els serveis i taxes durant
l’Estat d’Alarma (ocupació de via pública, terrasses,
mercats, escola bressol, escoles municipals, etc.).

la llei) per penalitzar els propietaris de pisos
buits i també els grans tenidors que es neguen
a oferir lloguers socials i regularitzar la situació
d’incertesa i vulnerabilitat habitacional.

2. Ajornar el termini de pagament de la quota dels
habitatges municipals de lloguer (parc municipal
d’habitatges) quan n’hi hagi.

c. Modificar la definició de pis buit a les OOFF
perquè els pisos ocupats comptin com a buits
(d’aquesta manera bancs i grans tenidors de
pisos buits de la ciutat que no ofereixen un
lloguer social, hauran de pagar aquest recàrrec
encara que els seus pisos estiguin ocupats).

1.

3. Suspensió de provisions de constrenyiment,
diligències d’embargament i altres actuacions
el procediment executiu, durant el període
d’excepcionalitat.

d. Bonificacions IBI quan es posin habitatges al
mercat de lloguer a preus accessibles (quan
s’incorporin a la borsa de lloguer social de
l’Ajuntament i quan la quota de lloguer sigui
inferior a 400€).

4. L’Ajuntament no realitzarà cap actuació en l’àmbit
de les multes de trànsit durant el període de l’Estat
d’alarma.

e. Ampliar els percentatges de bonificació i
subvenció de l’IBI i revisar els llindars de renda
(bonificar més qui menys ingressos té).

Per a revertir la crisi
1.

Modificació del calendari fiscal per ajornar i/o
fraccionar pagaments d’autònoms i empreses.

2. Aprovació d’un nou calendari fiscal de les taxes
municipals.
3. Revisió de les taxes amb criteris de redistribució
social.
4. Convocatòria de la línia d’ajuts extraordinaris per a
la ciutadania en situació de vulnerabilitat.
5. Respecte l’IBI:
a. Ajornar el pagament del primer rebut fraccionat
de l’IBI.

6. Escoles municipals: un cop se n’hagi restablert
el funcionament, es produirà l’ajust de quotes de
menjador, tallers i extraescolars.
7.

Estudiar la possibilitat de:
a. Modificació del calendari fiscal per al mig termini.
b. Exempció d’una part de la taxa de recollida
de la brossa de les empreses i establiments
comercials i bonificacions per a qui que dugui
a terme accions de prevenció de residus i
de recollida selectiva en base a un conveni
revisable i a accions mesurables.

b. Modificar l’OOFF augmentant el recàrrec de
l’IBI als pisos buits del 50% (màxim que permet
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AJUTS ECONÒMICS A SECTORS DIVERSOS
Durant l’emergència

Per a revertir la crisi

1.

1.

Mercat setmanal: modificar els aforaments segons
les fases.

2. Aprovació d’un fons especial per ajudar el comerç,
l’empresa i els autònoms durant la pandèmia.
3. Projecte de dinamització locals buits.
4. Estudi Plataforma comerç municipal online.
5. Dinamització comercial:
a. Millores urgents en
recursos, formació.

digitalització:

eines,

b. Valorar l’increment de la partida pressupostària
per a la dinamització comercial.
6. Impuls sector artesanal: incentivar xarxa, fires,
estudi partida subvenció pressupost 2021/2022.
7.

Ajuts a la restauració:
a. No cobrament de les taxes de vetlladors durant
diversos períodes.
b. Autorització per ampliar els espais per cobrir els
aforaments permesos segons les fases.
c. Autorització de creació de noves terrasses.

8. Ajuts a autònoms i petites empreses: Bases
d’Ajuts directes a persones autònomes i/o petites
empreses.
9. Ajuts destinats a la compra de material fungible
i a les inversions per a la instal·lació de mesures
higièniques i de seguretat relacionades amb la
gestió i prevenció de la pandèmia Covid-19.

Ajuts per a la consolidació d’autònoms en activitats
declarades no essencials, destinades únicament
a cobrir els costos de les quotes satisfetes a la
seguretat social del Règim Especial de Treballadors
Autònoms de les persones autònomes amb
activitats declarades no essencials.

2. Estudi de la creació d’una línia d’ajuts per a projectes
innovadors i noves subvencions per “emprenedoria”
i a empreses i autònoms que han iniciat l’activitat en
període de pandèmia.
3. Estudi de la creació d’una partida per a ajudes de
reconversió de negoci.
4. Estudi dels canvis en la línia de subvenció a entitats
(increment del pressupost o repensar fórmula per
incentivar l’associacionisme).
5. Ajuts econòmics per fer front al pagament
de lloguers, hipoteques i subministraments
d’establiments que han hagut de tancar la seva
obertura al públic.
6. Ajut econòmic a les empreses, autònoms i entitats
sense ànim de lucre que han mantingut els seus
treballadors durant la crisi sense l’aplicació d’un
ERTO, o que un cop finalitzat l’estat d’alarma o
a la finalització d’un ERTO hagin generat nova
contractació.

10. Turisme i Promoció econòmica:
a. Tancament d’oficines de turisme i atenció
telemàtica i online de tots els serveis.
b. Suspensió de tots els actes previstos durant tot el
període de confinament.
c. Suspensió de totes les fires i mercats de petit
format dels diumenges.
d. Suspensió del mercat d’artesania de Setmana
Santa.
d. Inici d’una campanya online de promoció online.
11. Ajudes directes a entitats esportives amb l’objectiu
de contribuir a la seva recuperació atesa la falta
d’activitats i suspensió de competicions.
12. Ajudes a entitats culturals per fer front al pagament
de lloguers o hipoteca dels seus locals, així com
també al pagament dels subministraments d’aigua,
gas, llum i serveis com telèfon i internet.
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COMERÇ, MERCATS I PRODUCTES DE PROXIMITAT
Durant l’emergència
1.

Talls de trànsit als eixos comercials per garantir el
distanciament social.

2. Garantir que els marxants poden reprendre
l’activitat.
3. Gestió i reducció mercats:
a. Modificació dels horaris dels mercats municipals
i limitació de l’aforament.
b. Modificació dels mercats ambulants: reduirlos només a parades de productes frescos,
reubicació de parades per garantir distàncies
mínimes, obligació d’aplicar mesures de
protecció.

Per a revertir la crisi
1.

Cal comptar amb el reimpuls de les parades de
totes les parades de mercats. L’acceptació de nous
paradistes no pot estar tancada en cap mercat
municipal.

2. Fer propostes de fires centrades en el producte
local.
3. Cal facilitar que el consum d’aliments de proximitat
sigui una realitat, per això cal potenciar i acompanyar
la creació d’iniciatives per a la producció i el consum
d’aliments locals de temporada i ecològics.
4. Campanya de foment del consum de proximitat,
social i solidari, per ajudar a aquells productors
estratègics de la comarca, com ara pagesos
i ramaders, indústries culturals, indústries
enfocades a la sostenibilitat.
5. Campanya de repartiment a domicili del Mercats
Municipals.
6. Inici d’una campanya
#delmercatacasa.

online

de

mercats

INDÚSTRIA I TEIXIT PRODUCTIU
Per a revertir la crisi
1.

Teixit associatiu productiu:
a. Enfortir el teixit associatiu, provocant sinergies
entre sectors, i impulsant la marca local.

2. Indústria:
a. Execució pla de Modernització PAEs.
b. Pla de reactivació i reconversió industrial en
coordinació amb altres plans d’àmbit superior.
c. Projectes de Viver d’empreses i similars, apostant
pel desenvolupament tecnològic.
3. Economia circular:

4. Dades i canals d’informació:
a. Actualització contínua del cens del teixit productiu,
en col·laboració amb les diverses associacions.
b. Plataforma web on quedi recollida tota la informació
referent a empresa, comerç i restauració.
5. Empresa i Innovació:
a. Servei gratuït i telemàtic de consultoria per al teixit
empresarial local: autònoms, PIMES i emprenedors.
b. Reforç web i xarxes d’informació referent a
empresa/autònoms en relació al COVID19.

a. Compra pública responsable amb paràmetres de
proximitat (contractes menors).
b. Cens d’empreses locals, per activitats, per
incentivar la compra de productes i serveis entre el
teixit productiu local.
c. Incentivar la simbiosi industrial.
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ECONOMIA SOCIAL, SOLIDÀRIA I DE PROXIMITAT
Per a revertir la crisi
1.

L’eix central de les polítiques d’ocupació ha de
restar vinculat a la potenciació de l’economia
verda, amb un fort component local, mitjançant
subvencions i crèdits.

2. Adreçar els plans d’ocupació cap a serveis a la
comunitat, especialment en el camp sociosanitari i
d’intervenció comunitària.

5. Impuls del cooperativisme:
a. Acompanyament
en
la
reconversió
a
cooperatives d’empreses en perill de tancament.
b. Detecció de col·lectius en situació d’atur
amb potencial per crear una cooperativa
agroecològica o del sector cures.

3. Ampliar el nombre de persones que s’inclouran en
els plans d’ocupació.

6. Economia Social i Solidària: impuls d’activitats i
orientació del cooperativisme i de l’emprenedoria
en la línia de l’ESS.

4. Economia verda:

7.

a. Estudi creació d’una partida d’ajuts econòmics
economia verda.

Estudiar la creació d’iniciatives com la implantació
d’una moneda local, banc del temps o xarxes
d’intercanvi.

b. Integració gestió residus empreses a la xarxa de
deixalleries municipals.

OCUPACIÓ I ACCÉS AL TREBALL
Per a revertir la crisi
1.

Orientació

3. Ocupació

a. Reformulació de les eines de recerca de
feina municipals per fer-les viables online i
acompanyament presencial en la navegació.

a. Creació d’un model d’acompanyament cap a
l’ocupació per a col·lectivitats.

b. Creació d’un Punt d’Orientació als Casals de Joves
(si no n’hi ha).

c. Nou Pla d’Ocupació Local.

2. Formació
a. Impuls de la Formació Professional. Creació d’una
taula de treball Ajuntament + Instituts + Associació
Empreses + Gremi Instal·ladors.

b. Ampliació dels Plans Ocupació (Gene, AMB, etc).

d. Treball i Formació (SOC): projectes ocupacionals
per ajudar a persones joves a regularitzar la seva
situació.

b. Adaptació dels perfils PFIs.
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4. EIX COMUNITARI
TEIXIT CULTURAL, ARTÍSTIC I POPULAR
Durant l’emergència
1.

Reubicar tota la programació cultural suspesa i
revar-ne els programes.

2. Oferir espais i organitzar esdeveniments de
promoció de cultura a la ciutat, des de la promoció
local, com ara esdeveniments a diversos eixos de
ciutat.
3. Adequar els espais de les biblioteques per tal de
posar-los a disposició dels lectors i usuaris el més
aviat possible, i el seu entorn més immediat, amb
les mesures de seguretat.

Per a revertir la crisi
1.

Crear una oficina gestionada entre Ajuntament,
col·lectius amateurs, entitats de cultura popular
i professionals per a la creació d’unes línies
artístiques i culturals a la ciutat.

2. Planificar i concretar una programació estable
artística (música, dansa, teatre, etc.) per a tots els
públics a la xarxa d’equipaments municipals que
hi ha a tota la ciutat, amb preus assumibles i amb
suport i finançament municipal.
3. Campanya online per donar a conèixer les
col·leccions i dinamitzar les xarxes socials.

XARXES DE SUPORT COMUNITÀRIES
Durant l’emergència

Per a revertir la crisi

1.

1.

Suport i difusió a les xarxes de suport que s’han
activat als barris.

2. Dotar a les persones de les xarxes dels materials que
necessitin per realitzar les seves tasques, posant
recursos i equipaments municipals a disposició
per reforçar les seves actuacions (vehicles, cuina,
espais físics).
3. Activar l’equip municipal d’intervenció comunitària
per coordinar-se i vincular la xarxa amb els veïns i
veïnes dels barris.

Consolidar els models de suport mutu com a eina
per establir vincles entre la ciutadania a través d’un
programa d’intervenció comunitària, participació i
punt de voluntariat.

2. Creació de la xarxa de voluntaris: Xarxa Ciutadana de
Suport. Coordinació de la xarxa de voluntaris de les
entitats amb les necessitats que es van detectant i
garantir la protecció d’aquests voluntaris.

4. Creació i difusió d’un document d’auto-organització
per a veïns perquè cada bloc/comunitat de veïns
organitzi el suport mutu.
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EQUIPAMENTS I ASSOCIACIONISME
Durant l’emergència

Per a revertir la crisi

1.

1.

Obertura dels equipaments (culturals, esportius,
centres cívics, escoles, oficines) amb totes les
mesures de seguretat que estableix la normativa.

2. Manteniment d’horaris i espais tenint en compte
que, en alguns casos, ambdós s’haurien d’ampliar
per reduir els grups.
3. Organització d’un programa d’activitats de lleure.
a. Programa per als períodes sense confinament,
activitats culturals, juvenils i esportives. Oferta
àmplia d’activitats: itinerants, a l’aire lliure, per a
famílies, per a la infància, l’adolescència i la gent
gran.

Estudi del projecte de masoveria urbana per a
entitats.

2. Acompanyament en la creació de xarxes entre
entitats i per a la dinamització de projectes d’interès
comunitari.
3. Necessitat de les entitats per a la creació de
nous espais per al desenvolupament de les seves
activitats.
4. Elaboració d’un pla d’usos dels centres cívics per tal
de poder oferir aquests espais a les entitats.
5. Reforma i adequació dels centres cívics.

b. Possibilitar la realització d’aquestes activitats a
equipaments municipals, adaptant-ne el seu ús a
les noves necessitats socials.
4. Acompanyament i suport a les iniciatives i projectes
d’interès comunitari, estudiant les possibilitats de
subvenció.
5. Establir criteris comuns per al desenvolupament
de l’activitat cultural amb públic per tal d’anar
normalitzant les programacions habituals i la vida
cultural del municipi.
6. Adequació d’espais per a activitats més obertes i
més grans en capacitat i, en algun cas, en alçada,
amb equips de so a disposició de les entitats.
7.

Necessitat de mantenir els equipaments oberts
durant períodes sense confinament per a la
realització d’activitats i necessitat d’obtenir espais
alternatius als equipaments tancats.

8. Formació de les entitats en aspectes com protecció
i higiene, prevenció de riscos, eines de participació
a distància, gestió administrativa, recerca de fons
de finançament i eines d’interacció i relació.
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ESPORT
Durant l’emergència

Per a revertir la crisi

1.

1.

Talls al carrer per a la realització d’activitat física
amb el distanciament necessari.

Creació d’un programa de subvencions per fomentar
i impulsar l’esport femení.

2. Bestreta del 50 per cent en el moment de
l’adjudicació de les subvencions a entitats
esportives.

2. Creació d’una Fundació Local de l’Esport.

3. Possibilitat de patrocini d’empreses municipals a
les entitats esportives. Elaboració d’un pla per oferir
publicitat a totes les instal·lacions esportives del
municipi i captar grans empreses de l’entorn.

4. Noves instal·lacions esportives amb un pla
d’inversions real i aposta ferma pel foment de
l’esport al municipi.

4. Suport econòmic extraordinari a les entitats per
fer front a les dificultats derivades de la retirada de
patrocinadors i a les despeses en prevenció.

3. Manteniment i millora de les instal·lacions actuals,
amb escolta activa a les entitats.

5. Elaborar un catàleg
esportives de la ciutat.

d’activitats

i

d’entitats

5. Facilitar l’entrada a les piscines per franges horàries.
6. Adquisició de material de prevenció i higiene:
previsió de material necessari per garantir la
seguretat i higiene als equipaments municipals
culturals i esportius.
7.

Difusió online de les activitats esportives:
plataforma de vídeo que permeti el visionat dels
esdeveniments que se celebren a les instal·lacions
esportives municipals, per tal de compensar la
reducció de l’aforament d’aquests espais.

8. Patis oberts generalitzats a escoles i pistes
esportives, per oferir prou espais d’esbarjo que
permetin el distanciament necessari.
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TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT
Durant l’emergència

Per a revertir la crisi

1.

1.

Gratuïtat de tots els aparcaments de les zones
blaves al municipi durant l’estat d’alarma.

2. Gratuïtat de l’aparcament en equipaments sanitaris.

Foment del transport alternatiu i sostenible:

2. Elaboració d’una normativa de circulació de patinets
i bicicletes elèctriques.

3. Reducció de la freqüència del bus urbà, reducció
aproximada d’un 40% en dies feiners.

3. Pla Director de la Bicicleta.

4. Anul·lació total de les línies urbanes en diumenge i
festius.

5. Construcció dels carrils bici interurbans.

5. Reducció de la freqüència del bus interurbà.

4. Estudi de creació de nous carrils bici.

6. Foment del transport públic:
a. Petició d’implementació d’autobusos llançadora
per connectar amb les estacions de tren properes.

6. Servei de taxi: un sol passatger per vehicle.
7.

Actuacions urgents d’adequació com a eixos
de prioritat invertida.

7.

Projecte de conversió en zona de vianants/
Pacificació i urbanisme tàctic.
a. Eixamplament de voreres que no compleixen
l’amplada mínima que estableix la normativa
amb urbanisme tàctic. A barris on predominen
els carrers amb voreres de menys de 2 m, cal
especialitzar alguns carrers com a eixos per a
vianants.
b. Planificació/execució de camins escolars.
Definir i implantar una xarxa de camins escolars
a tots els centres educatius de la ciutat
(escoles bressol, educació primària i educació
secundària, centres públics i privats, centres
reglats i no reglats). Aquesta xarxa ha de garantir
la seguretat i el confort dels desplaçaments
a peu i en bicicleta, mantenint les distàncies
de seguretat.
c. Estudi per a la implantació de la zona 30 a tot
el municipi.
d. Continuació en el tancament al trànsit durant
el cap de setmana en diferents indrets.

8. Establir una Zona de Baixes Emissions avançantne la definició i implantació per tal d’evitar el repunt
als nivells de contaminació ambiental previs al
confinament.
9. Fer coincidir la xarxa de camins escolars verds amb
eixos cívics, parcs urbans i equipaments.
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URBANISME
Durant l’emergència
1.

Servei d’atenció ciutadana via telemàtica dels
serveis d’Urbanisme i de Llicències i Disciplina.

2. Aprovació del “Decret de declaració de la suspensió
dels terminis d’execució de les obres de promoció
privada establerts a les habilitacions municipals
de qualsevol tipus durant el termini de vigència de
l’estat d’alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues
que es puguin adoptar”.
3. Suspensió temporal
municipals en curs.

de

les

obres

púbiques

MEDI AMBIENT I ESPAI PÚBLIC
Durant l’emergència

Per a revertir la crisi

1.

1.

Establiment de serveis mínims de recollida de
residus i neteja viària: suspensió dels serveis
de deixalleria fixa, deixalleria mòbil i recollida
concertada de mobles i voluminosos. Els serveis
mínims de recollida de residus que s’estableixen són
la recollida dels contenidors de totes les fraccions
amb la freqüència habitual (seguiment diari de
les dades de recollida per avaluar si es pot reduir
la freqüència de recollida d’algunes fraccions); la
recollida diària dels voluminosos que els ciutadans
dipositin a l’entorn dels contenidors; el servei de
desinfecció dels contenidors. Per al servei de neteja
viària s’estableixen serveis mínims per buidat de
papereres i escombrat amb una freqüència mínima.

Completar i desenvolupar diversos instruments
urbanístics (Pla Director d’usos i activitats
econòmiques, POUM, etc.) per revalidar l’orientació
respecte l’encaix de les activitats econòmiques
dins la ciutat.

2. Establiment d’un protocol de desinfecció de la
via pública amb producte desinfectant (dilució
d’hipoclorit sòdic): mitjançant baleig mecànic o
manual dels entorns de mercats, supermercats,
botigues
d’alimentació,
centres
sanitaris,
farmàcies, estació de tren, estació d’autobusos,
parada de taxis i fonts públiques. Tot plegat es
complementarà amb polvorització amb motxilla de
baranes, mobiliari urbà, polsadors de semàfors i
altres superfícies de contacte.
3. Suspensió del contracte de jardineria: el personal
està a disposició de l’Ajuntament per si sorgeixen
serveis urgents, però roman a casa.
4. Torns de guàrdia de la Unitat de Serveis Municipals
per atendre tasques urgents com el transport
de materials de protecció, reparacions urgents i
d’altres.
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SEGURETAT CIUTADANA

COOPERACIÓ INTERNACIONAL

1.

1.

Control dels límits de velocitat al terme.
a. Instal·lació d’elements que obliguin a reduir
la velocitat i a incrementar la precaució dels
vehicles rodats.

Concessió de subvencions a projectes de
cooperació en suport de mesures de protecció
per a la prevenció del COVID19.

2. Control dels accessos escolars.
a. Modificació d’aquest servei (si es presta) per donar
cobertura a l’entrada esglaonada a les escoles.
b. Conscienciació dels equips escolars per poder
autoregular aquesta entrada en cas que, per
urgències, la Policia Local no pugui prestar el servei.

MEMÒRIA COL·LECTIVA
Per a revertir la crisi
1.

Creació d’un espai de memorial i celebració d’un
acte en memòria de les persones de qui no ens hem
pogut acomiadar.
a. Instal·lació d’un memorial
b. Organització d’un acte públic d’homenatge
I. A totes les persones que han mort durant
l’estat d’alarma.
II. A totes les persones que, de forma laboral
o voluntària, mereixen un reconeixement
públic per la seva tasca durant l’estat
d’alarma.
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Conclusions
Davant la declaració de pandèmia global del covid-19 i
l’entrada en vigor de l’Estat d’Alarma a l’estat espanyol
el març 2020, els pobles i ciutats han hagut de fer
front a uns problemes sanitaris, socials, econòmics i
de mobilitat sense precedents, davant dels quals han
hagut de reaccionar, sovint, sense les competències ni
els recursos econòmics necessaris. En un context de
grans plans i fons europeus i estatals, fins i tot d’una
centralització política, posem en valor l’agilitat i la
resiliència dels municipis.
En un moment de crisi estructural i de sistema, enmig
d’una emergència sanitària fruit d’una emergència
climàtica, els propers reptes seran l’ocupació,
l’atur i la gestió de la segona onada de fons públics
dirigits a la recuperació econòmica. El municipalisme
transformador té un paper cabdal a l’hora de reclamar,
d’una una banda, que els programes nacionals de
recuperació i resiliència, els fons Next Generation i la
resta d’ajudes públiques siguin gestionats de manera
democràtica, transparent i participada pels ens locals;
i de l’altra, per garantir que compleixen amb els seus
objectius, no només de recuperació econòmica,
sinó també de transició ecològica, desenvolupant
polítiques públiques que facin front a l’emergència
climàtica, reverteixin la crisi social i econòmica
derivada de la pandèmia i el repartiment desigual dels
recursos ja existent en les nostres societats.

La proposta que sorgeixi del municipalisme
transformador haurà de confrontar capitalisme,
patriarcat i colonialisme. Caldrà situar la sostenibilitat
de la vida i del planeta al centre, reconèixer els
límits biofísics del planeta així com els treballs
essencials, plantejar una transició democràtica i justa,
reorganitzar els treballs reproductius i de cures, i
impulsar un sector públic amb nous comuns compartits.
Per aconseguir-ho, caldrà disputar l’hegemonia
cultural, trencant les bombolles autoreferencials i
connectant amb un públic més ampli, teixir aliances
amb els moviments ecologistes, feministes i
antiracistes, en defensa del dret a l’habitatge o dels
serveis públics. Caldrà treballar conjuntament per
superar el règim monàrquic espanyol del 78 que, en
aliança amb les grans multinacionals de l’Íbex i amb
els aparells de l’Estat, impedeixen una evolució cap
al nou model social i econòmic que necessitem.
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