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Eix Economia de la ciutat. Per l’equitat social,
la viabilitat econòmica i la justícia ambiental
Reivindiquem una economia que tingui com
a objectiu satisfer les necessitat bàsiques de
la població. Que garanteixi l’equitat social,
les condicions de vida digna i que permeti a
tothom un desenvolupament personal autònom.
Apostem per una economia local capaç de
generar prous ingressos per finançar les
importacions necessàries, de manera que quedi
garantida la seva viabilitat a llarg termini, i quedi
alliberada de les mans dels creditors. Proposem
una economia capaç de reproduir-se tant en la
vessant econòmica com en la de les cures de
les persones –petites, mitjanes i grans–.
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També volem una economia reproduïble en la
vessant ecològica. Que vetlli per no deteriorar
el medi ambient que heretaran les generacions
futures. Que se sustenti en l’ús d’energies
renovables. I ho reivindiquem desitjant que
tothom participi en les decisions que afecten a
la col·lectivitat, com a forma activa d’entendre i
fer la democràcia.
Volem Guanyar l’economia de Barcelona
perquè totes i tots puguem gaudir de la
riquesa generada a la ciutat. Una Barcelona
que estén els seus llaços de solidaritat
i afecte, i que s’allunya de la cultura de
l’acumulació material o de l’acaparament
energètic. Una ciutat que afegeix qualitat
a la nostra convivència humana.

1. Barcelona i els seus desequilibris
Els grans grups empresarials que operen
a Barcelona pressionen per garantir els seus
interessos de classe, mantenint sota control
moltes institucions públiques i mitjans de
comunicació. Més interessats en l’activitat
que genera benefici que en els aspectes de
llarg termini, menystenen el model de ciutat
que determina la qualitat de vida dels seus
habitants. Sovint, polítics i tècnics són
també agents que incentiven un model

de ciutat allunyat de les necessitats de la
ciutadania.
1.1 Desequilibris socials
Les estimacions de renda de Barcelona mostren
que la renda mitjana dels barris més rics és
quasi 8 vegades la dels més pobres. També
l’esperança de vida mitjana mostra diferencials
de fins a 8 anys. Sabem que l’atur i la pobresa
no han parat d’augmentar, tot i que Barcelona
exporti atur generat per la seva economia, cap
a la perifèria. Altres fenòmens, com l’accés a
l’habitatge, els desnonaments, la segregació
escolar, etz., donen altres dimensions de
la desigualtat, la qual afecta de manera
diferent en funció del gènere, l’origen, l’edat i
altres divisions socials. El temps i els horaris
laborals són altres elements de desigualtat.
Especialment greus són la corrupció i el frau
fiscal, doncs suposen grans obstacles per a la
justícia social.
1.2 Desequilibris econòmics
Tot i que les finances municipals estan
sanejades, la recaptació actual és insuficient
per dur a terme majors nivells de despesa en
béns públics i en polítiques socials. Pel que fa
al model econòmic, malgrat les entrades de
diner de l’exterior, l’excessiva especialització
en el turisme resulta especialment perillosa:
no es pot estar només a mercè dels canvis
de preferències de la demanda turística.
Les economies més diversificades són més
ressilients a l’hora d’afrontar els canvis.
1.3 Desequilibris ecològics
El “metabolisme urbà” de Barcelona i la
seva àrea metropolitana es manté gràcies a
l’entrada d’un enorme flux de recursos naturals
provinents, la majoria, d’altres territoris i que
generen exhauriment de recursos i impactes
ambientals. Els recursos energètics de
la ciutat provenen bàsicament del petroli,
de l’urani i del gas natural. La insostenible
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linealitat en l’ús de materials del model de
producció i consum, així com la manca de
polítiques decidides de prevenció i reciclatge
de residus, fa que es generi un rebuig
de materials que provoca forts impactes
ambientals. La contaminació atmosfèrica
i de l’aigua constitueixen problemes
ambientals i de salut pública. Altres aspectes
destacables són la manca de connectivitat
de les poques zones naturals de l’Àrea
Metropolitana –amb la conseqüent pèrdua de
biodiversitat biològica–, i la degradació del
litoral que ha desembocat en el manteniment
artificial de les platges. També denunciem
l’increment de la petjada ecològica generada
pel model agroalimentari industrial i el
consumisme malversador.

2. La barcelona que volem.
Línies de treball
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La nostra idea és fer una economia de banda
ampla que integra plenament l’ecologia i les
cures. Des de Guanyem Barcelona volem
construir una ciutat equitativa i sostenible en
tres eixos: el social, l’econòmic i l’ecològic, per
fer una ciutat més justa i més democràtica.
2.1 L’eix social
Incidirem en la política de contractació laboral
promovent l’establiment d’un un salari mínim
per hora a la ciutat. També treballarem per
fer un control dels horaris operatius. Des
de Guanyem Barcelona revisarem totes les
polítiques socials i dels serveis públics.
L’altra gran dimensió econòmica és
l’economia de la cura; és a dir, activitats
sovint no remunerades o mal pagades però
imprescindibles, doncs tenen com a objectiu
mantenir unes condicions de vida digna per
les persones. Volem que el treball que no
es remunera, el de cures de petits, grans
i malalts, es tingui tant en compte com
l’economia remunerada. Volem accentuar el
debat polític sobre el repartiment igualitari
del treball domèstic i sobre la possibilitat
de compaginar les lògiques del treball
mercantil amb la de la vida quotidiana.

Aquests objectius són assolibles mitjançant
la sensibilització ciutadana, els canvis en
les pautes horàries del treball mercantil,
i la provisió de serveis col·lectius ben
dissenyats per a la cura d’infants, gent gran i
persones dependents, serveis que alhora són
generadors d’ocupació.
2.2 L’eix econòmic
Treballarem per una economia diversificada
que faci la ciutat menys dependent d’un
sector concret. Promourem l’economia del
petit. Potenciarem l’economia cooperativa i
l’empresa amb consciència social, així com els
models d’empresa no capitalistes que generin
riquesa amb igualtat i solidaritat. Promourem
el neoartesanat i l’economia tradicional del
petit taller o comerç, així com la dignificació
dels treballs manuals i de tots aquells que
són imprescindibles per generar benestar
però que avui es troben precaritzats (neteges,
cures, etz.).
Des de Guanyem Barcelona volem crear
diferents formes de col·laboració entre el
sector públic i l’emprenedoria en el camp de
la indústria, la banca, l’agricultura, l’habitatge,
l’energia, l’aigua, etz., generant llocs de treball
per als més joves, alhora que enriquint-nos de
l’experiència dels més grans. I tot això podem
fer-ho combinant-ho amb el desenvolupament
social, tècnic i científic, potenciant la
investigació i la innovació aplicables als entorns
urbans i metropolitans.
Altres objectius que tenim són la defensa
dels pocs polígons industrials que queden a
la ciutat, i també les polítiques d’habitatge
transformadores, passant del model basat
en la construcció a un model basat en la
rehabilitació urbana.
Volem canviar el model de turisme
depredador amb la participació de tots els
actors. Volem frenar les dinàmiques que
tanquen els espais públics i expulsen la gent
econòmicament més vulnerable dels seus
barris. Volem evitar la desnaturalització
de tot allò que sempre ha format part de
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la ciutat. No volem un parc temàtic. Volem
canviar el model de monopolisme comercial.
Volem ciutats i barris habitables, inclusius
i amb treball decent. Creiem en l’ètica i el
respecte al treball i als drets de les persones.
Els salaris mínims decents són un dret a
assolir.
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Pel que fa al finançament de la ciutat, és
indispensable extirpar els tentacles de les
finances i del diner de les esferes a les quals
no pertanyen. Cal lluitar contra l’economia
del deute en la que els microdeutes –com
les hipoteques– es combinen amb els
macrodeutes –els deutes públics–.
Guanyem Barcelona promourà la realització
d’auditories dels comptes i dels deutes
públics, així com el rebuig del pagament
d’aquella part del deute que l’auditoria
demostri que és il·legítima. Necessitem
alliberar recursos per poder fer polítiques que
compensin els darrers anys de retallades i
deteriorament dels drets socials. En aquest
mateix sentit, promourem un tipus de banca
cooperativa i democràtica, en la què el
crèdit deixi de ser una arma de submissió i
passi a ser una eina per al desenvolupament
econòmic i social just. Perquè aquesta nova
economia floreixi, hem de desarticular
l’economia de la màfia, les xarxes de la seva
influència i el seu abús de poder.
Des de Guanyem Barcelona impulsarem la
participació ciutadana en l’elaboració dels
plans macroeconòmics i dels pressupostos,
el control públic dels serveis bàsics i el
replantejament de les pautes de contractació
pública.
En l’àmbit de la fiscalitat pública volem
aplicar una política fiscal progressiva i
ambiental, en la què els que més tenen, usen
recursos públics o contaminen, facin una
major aportació. Una de les nostres prioritats
és garantir els serveis bàsics per a una vida
digna i eliminar aquelles partides que només
beneficien a uns pocs i generen privilegis
injustificables. Les penalitzacions contra

els pisos buits, les bonificacions sobre les
instal·lacions d’aprofitament de les energies
renovables, la taxa turística, les mesures
fiscals contra l’especulació del sòl, les tarifes
marginalment creixents pel consum d’aigua,
electricitat i gas, la revisió de les exempcions
d’IBI, un major control de les llicències
de l’Impost d’Activitats Econòmiques, el
pagament per generació de residus: totes
aquestes eines són mitjans potencials per
assolir els nostres objectius.
Volem obrir el debat públic sobre mesures
econòmiques innovadores allunyades del
paradigma actual, tals com la introducció
d’una moneda complementària o la
implementació d’una Renda Garantida
de Ciutadania.
2.3 L’eix ecològic
La gestió dels subministrament dels
recursos i la gestió dels residus són
punts clau per a les grans ciutats que
volen trobar solucions sostenibles a la crisi
ecològica i econòmica en la que ens trobem
immersos. Dur a terme la relocalització del
sistema energètic i promoure la producció
distribuïda pot permetre’ns abastir-nos
d’energia neta feta a prop i afeblir el poder
que l’oligopoli del sector elèctric exerceix
sobre nosaltres.
Remunicipalitzar l’aigua també pot millorar
la qualitat i fer el seu cicle més natural i
eficient, a més d’introduir-hi un major grau de
democràcia i transparència. Per altra banda,
cal reorientar la política en matèria de residus
cap a una recollida selectiva realment eficaç
en origen i una reducció dràstica de la fracció
de rebuig. Volem avançar cap al residu zero. El
tractament ecològic dels residus i la innovació
en aquest camp pot generar llocs de treball de
proximitat.
També volem introduir canvis en els models
de consum alimentari, fent especial èmfasi
en els mercats públics municipals, prioritzant
l’agricultura ecològica i de proximitat,
especialment de l’Àrea Metropolitana.
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La disminució de la contaminació
atmosfèrica i acústica, són objectius
prioritaris per a nosaltres. La reducció del
trànsit diari es l’única via per a combatre
ambdues. Creiem que cal incentivar i abaratir
el transport públic.

Des de Guanyem Barcelona treballarem
per sensibilitzar la ciutadania sobre
les problemàtiques ambientals, sovint
allunyades de la població per
la invisibilització de certs processos
o la manca de coneixença.
Un bon disseny de la política energètica,
la política de transport, i la política de
construcció pot ajudar tant a esmorteir
l’impacte ambiental, com a generar
oportunitats de transformació de l’economia
local i de l’Àrea Metropolitana.
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La promoció d’espais verds en forma
de parcs, jardins, horts urbans ecològics,
o el degut manteniment de zones lliures
d’urbanització –com el turó de la Rovira o el
Carmel–, són cabdals per millorar aspectes
del metabolisme urbà. Volem protegir els
espais naturals de l’Àrea Metropolitana, els
espais fluvials del Besòs i el Llobregat, i el
litoral. En el cas de les platges, volem assolir
l’equilibri entre un sistema que sigui el més

natural possible, i la pressió de l’ús públic
i el turisme.
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