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Eix Ecologia
Quines polítiques ambientals
impulsarem des d’En Comú?

››

Portar a terme bones polítiques ambientals
des de l’Ajuntament és imprescindible per
millorar la qualitat de vida dels barcelonins,
aconseguir una societat més justa, reduir els
impactes sobre altres territoris i protegir les
generacions futures. Des d’En Comú portarem
a terme polítiques ambientals orientades a:
aconseguir una ciutat més confortable, millorar
la salut dels barcelonins, garantir una gestió
de l’aigua i de l’energia més justa socialment i
que n’afavoreixi un ús responsable, i reorientar
el consum i canviar el model de gestió de
residus.

Prioritzar el predomini del verd i la terra
en parcs i jardins i en l’espai públic, i
augmentar sempre que sigui possible el
nombre d’espais verds en els districtes
que menys en tinguin. Es generalitzaran
les pràctiques de jardineria sostenible i es
millorarà la gestió de les zones boscoses
dels parcs públics.3

››

Ampliar les zones de protecció del Parc
de Collserola, millorar-ne la connectivitat
amb altres espais d’interès natural, facilitarhi l’accés amb transport públic i evitar usos
agressius amb el medi tant a l’interior com
en zones limítrofes.

››

Millorar la gestió litoral per tal de disminuir
al màxim l’impacte de les infraestructures
portuàries existents. Es prendran mesures
per millorar la qualitat ecològica de les
aigües costaneres i les platges, i s’aproparan
les activitats i cultura marines als
barcelonins.

››

Promoure el desenvolupament d’horts
urbans, i activitats pedagògiques i culturals
associades.

››

Reequilibrar els nivells de neteja de les
diverses zones de la ciutat.

1. Polítiques ambientals per tenir
una ciutat més confortable i segura
Podem fer de la ciutat un espai menys sorollós
i més net, amb uns carrers i places més
agradables, on tothom i molt especialment
els nostres fills i gent gran visquin en entorns
segurs i còmodes. Per això proposem les
següents mesures:
››

››

Recuperar els carrers i places per a ús
prioritari de les persones, dotant-los
d’activitats culturals i adequant-los a les
noves necessitats. Guanyant espai públic
a partir de l’eliminació progressiva d’espai
ocupat pels cotxes.1
Portar a la pràctica polítiques de mobilitat
que prioritzin els desplaçament a peu,
bicicleta i transport públic i afavorir, a través
de les polítiques urbanístiques, el mínim
possible de desplaçaments forçats.2

1 A Barcelona, la xarxa viària ocupa una cinquena part del
total de superfície disponible, o dit d’una altra manera,
tant com la totalitat de superfície destinada a equipaments
i parcs urbans. De fet la superífice de parcs urbans és la
meitat que la destinada a vials per al trànsit rodat.
2 Una informació més detallada està desenvolupantse a
l’Eix Urbanisme i mobilitat.

2. Polítiques ambientals per fer
una ciutat més saludable
Podem millorar la salut dels barcelonins a
través d’una millor gestió ambiental. Per
això desenvoluparem polítiques per, entre
altres, disminuir la contaminació –molt
especialment l’atmosfèrica–, i afavorirem la
comercialització de la producció ecològica de
proximitat. Alguns exemples:

3 Actualment les zones d’espai verd corresponent a
6 m2 per habitant, contra els 10 m2 recomanats per
l’Organització Mundial de la Salut.
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Es portaran a terme canvis a la mobilitat per
disminuir tant la contaminació per gasos
com de soroll associada al transport.4 Entre
altres mesures, es delimitaran zones urbanes
d’atmosfera protegida amb accés limitat
a vehicles amb baixos nivells d’emissions
contaminants. Es tancaran al trànsit privat
alguns carrers i s’afavorirà la continuïtat
d’aquestes àrees a tota la ciutat per fer
possible el desplaçament en bicicleta i
similars d’un costat a l’altre de la ciutat per
carrers sense circulació de vehicles de motor
privat. S’abaratirà el preu del transport públic
i es farà un control exhaustiu dels límits de
velocitat.
Es portarà a terme des de l’Ajuntament de
Barcelona un control exigent de la normativa
de contaminació atmosfèrica derivada de les
activitats del Port de Barcelona. Igualment
es promouran, en el marc de l’Autoritat
Portuària de Barcelona i a través de la
vicepresidència que ocupa el responsable
de l’Ajuntament de Barcelona, mesures
ambicioses de reducció de la contaminació
atmosfèrica al Port.
S’incrementarà el control i la capacitat
sancionadora sobre el soroll de
compressors i aparells d’aire condicionat,
així com del soroll a la sortida de locals de
concurrència pública.
Es revisarà el funcionament de Mercabarna
per afavorir decididament la petita
agricultura local i ecològica davant de
models d’agricultura industrialitzada,
facilitant, entre d’altres mesures, espais
prioritaris als productors ecològics de
proximitat.
Es potenciaran i divulgaran altres vies de
comercialització dels aliments: mercats
setmanals/mensuals a les places dels barris,
fires de temporada, venda directa en finques,
cooperatives de consum, petit comerç, etc.

4 Una informació més detallada està desenvolupantse a
l’Eix Urbanisme i mobilitat.

Es portaran a terme campanyes del consum
conscient, ecològic i de proximitat a escoles,
llars d’infants públiques, etc.
››

S’assolirà que tots els menjadors i els serveis
d’àpats que depenen de l’Ajuntament de
Barcelona –o on l’Ajuntament tingui un rol
destacat– siguin proveïts per productors
locals ecològics.

››

Es reforçarà el paper dels mercats
municipals com a punts de comerç local on
s’afavoreixi la venta directa de productes de
proximitat i ecològics.

3. Polítiques ambientals per una gestió de
l’aigua i l’energia justa socialment i que
n’afavoreixi un ús responsable
La gestió de l’aigua i l’energia ha de basarse a assegurar –com un dret humà- la provisió
d’un mínim per a tothom, garantir-ne la qualitat
i promoure l’eficiència i l’estalvi, enlloc d’estar
al servei –com ara– del negoci privat. Per això
entre altres mesures proposem:
››

Garantir que no es tallarà el subministrament
a cap família en situació de dificultats
econòmiques per pagar l’aigua o l’energia.

››

Portar a terme una auditoria tècnica per
avaluar quins costos de l’aigua que declara
Agbar són justificats i quins amaguen
guanys privats il·legítims o ineficiència
en la gestió. Així com portar a terme una
auditoria legal sobre l’adjudicació del
servei metropolità a Agbar i l’estudi de la
possibilitat de municipalització del servei.

››

Establir en l’àmbit de l’aigua una estructura
de preus socialment progressiva i
ambientalment incentivadora. Les tarifes
hauran de reduir els components fixos
(que no incentiven l’estalvi i penalitzen els
consums baixos) i, tenint en compte el
nombre de residents, establir preus molt
baixos pels consums més bàsics els quals
s’incrementaran progressivament a mesura
que els consums s’allunyin d’aquests
consums bàsics.
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Impulsar un pla de relocalització de
l’electricitat que tingui com a prioritat el
foment de l’autoproducció. Fer un pla
d’implantació ràpida d’energies renovables a
totes les instal·lacions municipals. Incentivar
amb bonificacions i retorns fiscals la
inversió en energia fotovoltaica d’habitatges
i empreses. Controlar l’aplicació estricte
de la legislació sobre instal·lacions solars
tèrmiques.

Cal un gir cap a una política que minimitzi l’ús
de materials i afavoreixi al màxim la reutilització
i el reciclatge. Per això entre altres mesures
proposem:
››

Portar a terme un compliment estricte de
la normativa existent de les mesures de
prevenció respecte a la minimització
del lliurament domiciliari de publicitat5 i
promoure’n l’ús per part de la població.

Prioritzar en la contractació de
subministrament energètic a les empreses
que comercialitzen exclusivament electricitat
certificada procedent de fonts renovables
i, més concretament, arribar a la contractació
de la totalitat del subministrament elèctric de
fonts certificades d’energia renovable abans
de finals del mandat.

››

Promoure l’economia de la reutilització,
l’ús compartit i el reciclatge a la ciutat,
així com el consum responsable. Per ferho, desenvoluparem tant campanyes
públiques com mesures d’incentivació
econòmica.

››

Promoure la compra verda i responsable en
els àmbits de competència de l’Ajuntament
i crear una xarxa de comerços verds a
la ciutat. Es donarà suport a la xarxa de
cooperatives per tal de promoure el consum
responsable i de proximitat.

››

Es revisarà el model de recollida de residus
a la ciutat a partir de projectes de recollida
selectiva de residus porta a porta i de
models més simples de separació. Les
experiències es valoraran amb la participació
del veïnat amb la perspectiva d’aprendre i
estendre aquelles que siguin més exitoses al
conjunt de la ciutat.

››

Es definirà una estratègia de Residu Zero
per tal d’augmentar la recollida selectiva i
no generar residus per incinerar.

››

Es regularitzarà la recollida informal de
ferralla per tal d’aprofitar el potencial
econòmic i ambiental d’aquesta pràctica i
dignificar el col·lectiu que la du a terme.

La Unió Europea ha fixat en el “Full de
ruta 2050 per una economia baixa en
carboni” un objectiu mínim de reducció
de les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle del 80% (respecte als nivells
de 1990). La ciutat de Barcelona ha de ser
capdavantera a promoure aquesta transició
economicoambiental i totes les polítiques
municipals han d’estar orientades a
disminuir el rastre de carboni a la ciutat.
Es crearà un fons de compensació de
la ciutat, complementari als fons de
cooperació ja existents, destinat a polítiques
d’adaptació i mitigació a països empobrits
que són els que patiran més els efectes del
canvi climàtic, mentre les responsabilitats
històriques del problema es concentren en el
món ric.

4. Polítiques ambientals per reorientar el
consum i canviar el model de gestió de
residus
L’actual model de consum a Barcelona es
basa en una dinàmica d’importar massivament
materials, utilitzar-los i llençar-los. La creixent
demanda de materials que vénen de l’exterior
i els residus que s’exporten fora de la ciutat
generen forts impactes i injustícies ambientals.

5 Segons el mateix Ajuntament, només aplicant aquesta
mesura hi ha un potencial de prevenció de residus de
1.374 tones anuals.
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