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                                                                         Intervenen:  

                                                                         Joana Bregolat 
                                                                         Observatori del Deute en la Globalització, ODG 

                                                                         Jordi Garcia  
                                                                         Xarxa d’Economia Solidària, XES 

                                                                         Albert Recio  
                                                                         Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona, FAVB 

                                                                         
                                                                         Moderació: Emanuela Bove 
 

 

Joana Bregolat (ODG)   https://www.youtube.com/watch?v=cwlKc1ah-AA  

▪ L’ODG ha impulsat la proposta/informe Propostes ecofeministes per repensar les ciutats, on es posa sobre 

la taula que vivim en unes ciutats que són un espai hostil, un cos d’asfalt i ciment, malgrat hi ha tot un 

seguit d’elements que formen part d’una biodiversitat complexa. Les ciutats s’han construït d’esquena a 

les vides que s’hi desenvolupen. Les ciutats  prioritzen els factors que es deriven d’una economia de mercat 

que no entén de processos de reproducció de la vida i dels cicles naturals. 

▪ El model urbà de Barcelona,  com el de tantes altres ciutats , no és un de sol, sinó que són mil i un afegits, 

contradictoris entre ells, que no estan pensats en clau de les mobilitats i les necessitats que s’han de cobrir. 

Són ciutats que s’han pensat per a un subjecte que no existeix i que des de l’economia feminista anomenem 

subjecte BBVA, que seria blanc, adult, burgès, baró i masculí, autònom, amb funcionalitat normativa, sense 

discapacitats, heterosexual i occidental. Això porta a que les persones que no compleixen aquests requisits 

no són al centre de la proposta de ciutat o bé no són visibles als ulls del sistema, és a dir, no són ciutadans 

i no tenen els seus drets garantits (persones amb pobresa extrema i migrants, entre d’altres). És així com 

el conjunt de la ciutadania es troba en mans d’un mercat financer que fa pinça amb la indústria turística 

▪ En contraposició a aquest model, des de l’ecofeminisme proposem transitar cap a unes ciutats que posin 

la vida al centre. Nosaltres diem que és possible fer-ho des de concepcions constructivistes o materialistes, 

amb un sosteniment material i immaterial que permeti desenvolupar formes de vida dignes. Això vol dir 

tenir dret a elements econòmics com l’aigua i l’energia, l’habitatge, l’alimentació o el transport públic fora 

del mercat neoliberal i del producte interior brut, i que el proveïment d’aquest serveis es faci de manera 
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eficient i des de lògiques de necessitat comunitàries i no d’acumulació de capital. És a dir, tot allò que les 

persones necessitem per a la sostenibilitat de la vida ha d’estar garantit i gestionat de manera pública, i ja 

no sols per l’Administració sinó de manera comunitària. 

▪ Així, la nostra proposta inclou el dret col·lectiu a les cures, a la salut, a la sobirania alimentària i      

energètica, l’accés a l’aigua, a l’educació comunitària i  al lleure, la generació d’activitats i la socialització 

als barris més enllà dels espais mercantilitzats i un treball digne. També és important aturar la violència, no 

sols l’estrictament masclista sinó també la que es dona en l’àmbit laboral o des de l’Administració, per 

exemple. Cal treballar per l’enxarxament econòmic desmercantilitzat, despatriarcalitzat i que tingui 

memòria de les activitats que es donen a la ciutat, més enllà d’allò que fan els lobbys.  

 

 

Jordi Garcia (XES)    https://www.youtube.com/watch?v=AQUxt16KqQE  

▪ El turisme massiu nega a la ciutadania el dret a la ciutat, a l’habitatge i precaritza els llocs de treball, mentre 

genera una mobilitat i una contaminació que no són sostenibles. 

▪ Hi ha dades suficients per fer una diagnosi general que ens diu que se’ns acaba el temps com a societat i 

com a humanitat, per aturar aquest sistema capitalista, productivista i patriarcal que ens porta al col·lapse 

ecològic. El col·lapse es comença a manifestar en l’àmbit productiu per l’escassetat       de matèries primeres 

i recursos energètics, mentre arreu del món es multipliquen els problemes epidemiològics i afectacions a 

les collites. Aquest escenari comportarà conseqüències polítiques, amb l’increment de l’autoritarisme, 

migracions, militaritzacions per assegurar l’accés a recursos naturals, neofeixismes i conflictes bèl·lics. 

▪ Si no és possible aturar aquesta situació, hauríem d’intentar minimitzar els seus efectes. Això implica 

afrontar dos canvis molt importants en pocs anys. D’una banda, un canvi estructural sobre un sistema 

econòmic que ens aboca al desastre, i d’altra banda un canvi com a persones, amb un nou estil de vida de 

la majoria social, més frugal i auster, més solidari, aprenent a viure còmodament amb menys consum de 

recursos. Cal preveure que el sistema es defensarà amb totes les seves forces, per tal que la minoria que 

acapara la riquesa mundial no perdi privilegis. 

▪ Encara que sembla que no existeixi la força política necessària per fer allò que caldria per salvar el planeta 

i a nosaltres mateixes, cal intentar fer tantes passes com puguem per sortir del sistema capitalista i allunyar-

nos tant com sigui possible dels pitjors escenaris i preparar-nos per fer front als seus efectes.  

▪ Això vol dir construir pobles, ciutats i comunitats el màxim d’autònomes i resilients, capaces de resistir el 

context d’emergència climàtica, ja declarat així per les administracions públiques, i que determina també 

el futur del turisme. En primer lloc perquè és obligat que el turisme disminueixi; el turisme de masses ha 

de decréixer i el que quedi ha de ser el màxim de sostenible, responsable i de proximitat.  

▪ Aquest decreixement implica la reconversió de la industria turística mitjançant polítiques econòmiques i 

socials, aplicades des de l’àmbit local a l’europeu, tenint en compte que aquest sector representa el 13 % 

del PIB de Barcelona i que hi treballen unes 140.000 persones. 

▪ La reconversió prendrà un caràcter o un altre en funció de la pressió que exerceixi la ciutadania, les 

mobilitzacions socials i sindicals i del model que siguin capaces d’impulsar. Les opcions poden ser 

essencialment aquestes: 

– El capitalisme és reconversió. El sistema s’està reconvertint contínuament a la cerca de la 

major rendibilitat econòmica possible. Un exemple ha estat la indústria a Catalunya, que de 

tenir un pes del 40 % a l’economia a la dècada de 1970, amb prou feines arriba al 20 % 

actualment. Aquesta reconversió tendeix a ser lenta, planificada i coordinada amb l’Estat, 

https://www.youtube.com/watch?v=AQUxt16KqQE
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Debat 

encara que amb algun pic d’acceleració, com quan entre l’any 1981 i el 1985 es van perdre 

140.000 llocs de treball entre els sectors naval i siderúrgic. 

– Caldria una intervenció dels poders públics que garantís una transició justa, amb rendes 

garantides i formació en d’altres sectors productius. El sector de la hostaleria, per exemple, 

podria reconvertir-se en serveis d’atenció a les persones. 

– Reduir l’oferta de places turístiques, impedint la construcció de nous hotels, els apartaments 

turístics i el lloguer turístic d'habitacions. L’Ajuntament hauria de recuperar hotels que estan 

amb una concessió en sol municipal (es va fer el 1992 amb les olimpíades), com l’hotel Joan 

Carles I o el Catalonia Barcelona Plaza. 

 

 

Albert Recio (FAVB)    https://www.youtube.com/watch?v=xdB7HcjKZhE  

▪ El turisme a Barcelona pren dues dimensions: 

– Les externalitats generades per la massificació. 

– Els ingressos de la ciutat depenen en gran mesura d’una activitat molt vulnerable i sensible a 

factors externs (modes, Covid, mobilitat). 

▪ El model recent de turisme a Barcelona és el resultat de l’èxit de les olimpíades de 1992 i del transport 

low-cost, amb la disponibilitat d’energia barata. Amb les previsions d’encariment dels combustibles, 

aquest model està tocat de mort i sols podrà quedar el turisme de “rics”, com havia estat sempre. En 

aquest sentit, un argument més contra l’ampliació de l’aeroport és que segurament no caldrà. 

▪ Les ciutats en general son ecològicament insostenibles, més encara quan són demogràficament denses, 

com Barcelona, i concentren el consum de recursos. Normalment el nuclis urbans funcionen amb una 

especialització productiva cap a enfora que atrau recursos. Si això falla, la resposta hauria de ser una 

diversificació de la producció i l’economia de la ciutat. 

▪ Encara que no està clar que estem ja abocats al col·lapse i que podrien estar intervenint factors 

conjunturals, el decreixement espanta a la gent, però vindrà no perquè el vulguem sinó per les 

restriccions. 

▪ Quan pensem en alternatives, per exemple, on es defensa treballar menys,  cal tenir en compte que al 

suprimir sectors que consumeixen energia de manera intensiva, emergiran sectors que són intensius en 

treball, com l’agricultura ecològica o les cures. 

▪ El capitalisme ha generat una civilització que impregna a tota la societat i això no es canvia en poc temps. 

Cal aplicar polítiques públiques que promoguin nous models de convivència i de consum, com a 

contrapès d’un món que està pensat per crear desitjos contínuament. 

▪ Plantejar grans models teòrics pot no servir sinó són imaginables per a la majoria de la gent. Cal 

organitzar millor totes les activitats i promoure canvis realistes. 

 

 

 

▪ Donat que van canviant els polítics caldria veure com es poden blindar algunes polítiques. 

▪ Actualment hi ha molta gent que viu del turisme llavors, que fer? Cal promoure altres feines i altres usos 

de la ciutat, perquè no l’agrari, l’atenció primària, la rehabilitació, etc.  

▪ Com enfrontar-se al neoliberalisme que està tant consolidat ? Com sortim d’això que mana Europa?  

https://www.youtube.com/watch?v=xdB7HcjKZhE
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▪ El capitalisme no és modificable, però compte, el capitalisme no és un subjecte sinó un conjunt de persones 

i estructures que defensen els seus interessos sense embuts. El capitalisme no col·lapsarà, pot col·lapsar el 

món i no el capitalisme, el canviarà les pressions populars.  

▪ Des de grups locals, cal consolidar el treball i els projectes socials. Crear alternatives des de la base i des 

dels barris.  

▪ Estratègia dual: lluita als carrers i als barris i reclamar polítiques públiques reals, més crear comunitats que 

siguin resilients i l’expressió d’aquest canvi.  

▪ Una oportunitat per aplicar canvis: la reindustrialització. 

▪ Com es controlen els molts milions que es mouen a Europa? 

▪ Com es podrà pagar tot el que ara s’està fent next generation? Caldrà pagar-ho a partir del 2024 amb 

polítiques d’austeritat. 

▪ A part del capital productiu que ha generat excedents financeres i que llavors especula, també els diners 

que poden crear els propis bancs. 

▪ Sols CUP i  BEC aposten pel decreixement, falta consciència col·lectiva i som molt pocs. 

▪ Sí hi ha alguna senyal de que sí estem canviant!, ara els temes públics estan més sobre la taula… 

▪ Decreixement sí o sí. El planeta no dona per tot. 

▪ Els problemes són tan evidents que la ciutadania es va conscienciant i van apareixent respostes. 

▪ Fa uns anys sí que va aterrar la idea de les externalitats turístiques, però ara, de cara a la sortida de la Covid, 

pot donar-se un boom turístic. 

▪ Oci alternatiu? 

▪ El turisme i els rendistes. Per exemple, els propietaris dels locals, no són els que exploten els negocis, 

turístics o de restauració. 

 


