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1.- OBJECTIUS DE LA FUNDACIÓ NOUS HORITZONS 2020
La Fundació Nous Horitzons al 2020 ha hagut de fer front a les limitacions, que a causa
de la situació de pandèmia, s’ha patit a nivell mundial. Afegim, en el nostre cas, que
venim d’un context que cal tenir en compte, iniciat al 2019, i és com desenvolupar
l’activitat després de la desvinculació de la nostra fundació a Iniciativa per Catalunya
Verds.
En aquest context el patronat de la fundació decideix reunir-se telemàticament per
definir quins són els reptes de la nova etapa.
Aquesta nova etapa en relació a la Fundació Nous Horitzons comporta canvis
estructurals a nivell intern que es materialitzaran al llarg d’aquest 2020.
En aquest trobada virtual, es procedeix a avaluar el context, les previsions futures i el
paper de la Fundació Nous Horitzons. Es decideix que, en la mesura del possible, es
reprenguin les activitats de manera virtual. En un moment d’excepcionalitat, els patrons
i patrones de la FNH creuen que la nostra entitat pot oferir un espai de debat i discussió
sobre temes que ara, més que mai, cal ser abordats des d’una perspectiva d’esquerres i
ecologista.
El patronat encarrega a l’equip de la FNH que les activitats que es desenvolupin des de
la nostra entitat s’abordin els temes referents als reptes de futur que ens planteja la
situació que deixa la COVID, així com les respostes que s’han de donar des de l’esquerra,
des de l’ecologisme i des del feminisme.
I amb aquesta fita s’aprova treballar en les següents àrees:
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1.-1

ÀREA FORMACIÓ

Aquesta àrea és per a nosaltres molt important, en els darrers anys hem impulsat
projectes formatius en els que hem abocat tots els esforços possibles. La formació és un
eix important a treballar, i hem aconseguit fites molt positives. Hem impulsat la creació
d’un postgrau interuniversitari, que segueix el seu camí i del qual ens sentim orgulloses
de la feina feta i d’haver estat una de les entitats impulsores d’aquesta oferta formativa.
També de les escoles d’estiu realitzades al llarg d’aquests darrers anys. Una cita on la
formació en els tallers temàtics era una de les activitats principals de la programació de
les diferents edicions. El 2020, i a causa de la situació que ens deixa la pandèmia, es va
acordar substituir la cita anual de l’escola d’estiu per tres debats. Aquests debats als que
hem anomenat GREEN RED DIALOGUES tenen com a objectiu principal oferir un espai
de debat i formació ampli en relació a temes socials i verds.
Una altra activitat que hem endegat en època de COVID i que, malgrat els inconvenients
a causa del context, ens sentim molt i molt orgulloses ha estat el CURS DE FROMACIÓ
PER A JOVES ACTIVISTES VERSD EUROPEUS, l’EGAT.
La darrera activitat formativa desenvolupada al 2020 ha estat el WORKSHOP SOBRE
TURISME: EL MODEL ECONÒMIC DEL MONOCULTIU TURÍSTIC: 4 PERSPECTIVES DEL
PROBLEMA DESPRÉS DE LA COVID.
Per tant en any de pandèmia i en l’àrea formativa, treballarem:

-

1.1.1 GREEN RED DIALOGUES

Els Green Red Dialogues substitueixen la cita anual de l’Escola d’Estiu. Aquests debats
tracten temes socials i verds des d’una perspectiva àmplia i on es compte amb
personatges de prestigi que a banda d’oferir la seva ponència en relació al tema a tractar
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estableixen un debat amb els assistents virtuals, a partir de preguntes i reflexions que
ens fan arribar a través del xat virtual.
En aquest debats hem abordat els següents temes:

-

▪

Una resposta verda a la crisi sanitària i climàtica

▪

Ingrés mínim vital, un pas cap a la Renda Bàsica?

▪

Per uns fons de recuperació europeus verds i socials

1.1.2 CURS DE FORMACIÓ PER A JOVES ACTIVISTES VERDS EUROPEUS, EGAT.

La Fundació Nous Horitzons va ser escollida al 2020 com entitat per participar en el
programa EGAT (European Green Activist Training). Les entitats participants
s’encarreguen de seleccionar a un grup de joves activistes, de preparar i organitzar un
programa de formació que té lloc abans de la cita final a Brussel·les on es troben amb
joves d’altres països europeus que han participat en aquest programa amb l’objectiu de
posar en comú els temes treballats en els seminaris.
L’EGAT té per objectiu ajudar als i les participants a adquirí coneixements, actituds i
habilitats per esdevenir ciutadans i ciutadanes amb sensibilitat verda i políticament
actius i actives.

-

1.1.3 WORKSHOP SOBRE TURISME: EL MODEL ECONÒMIC DEL MONOCULTIU
TURÍSTIC: 4 PERSPECTIVES DEL PORBLEMA DESPRÉS DE LA COVID.

A petició dels companys i companyes de les comarques gironines es decideix organitzar
una sessió de treball que abordi un debat en profunditat, a partir de tallers temàtics amb
la participació d’experts en el matèria.
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Els quatre eixos tractats en els diferents tallers temàtics van ser:

-

Turisme, infraestructures i mobilitat

-

Turisme i precarietat laboral

-

Turisme i espais naturals

-

Turisme i habitatge

Una jornada amb representants d’entitats, en defensa d’un nou model de turisme més
respectuós amb el medi ambient i amb els ciutadans i ciutadanes dels territoris afectats.

1.2

ÀREA MEÒRIA HISTÒRICA

Es segueix amb la tasca de recuperar espais de debat on posar de manifest la
recuperació de la memòria democràtica. Estem molt orgullosos de la feina feta al llarg
de tots aquests anys, i de seguir sent un referent d’entitat que treballa per la
preservació, coneixement i difusió de la memòria democràtica. Enguany i a causa,
novament de les mesures COVID, la feina en aquesta àrea es desenvoluparà de manera
diferent, per una banda es segueix atenent a les consultes i demandes que ens fan
arribar des de diferents entitats i també persones a nivell individual en quan a
assessorament, cerca de documents i informació i cessió de material que tenim en
custòdia, així com la informació que disposem sobre les diferents personalitats i fets que
han marcat la història del PSUC, la Revista Treball i la Revista Nous Horitzons.
La classificació i catalogació de tot el material existent a la seu d’Iniciativa per Catalunya
Verds està sent revisada per l’historiador Marià Hispano gràcies a un contracte signat
amb l’administrador concursal que permet destinar recursos per tal de classificar i
seleccionar el material de la seu i posterior cessió a l’Arxiu Nacional de Catalunya per la
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seva preservació i consulta. L’Arxiu Nacional de Catalunya ha cedit un espai per dipositar
tot el material, testimoni d’una part de la nostra història com a país, i que podrà ser
consultat per totes les persones que ho desitgin.
Són moltes les persones que ens demanen ajut per a publicacions, assessorament
històric o per reproduir materials històrics en diferents plataformes. En aquest sentit
destaquem per exemple, la col·laboració amb el Museu Princesa Sofía de Madrid en
l’exposició “Frente y retaguardia: mujeres en la Guerra Civil” amb el testimoni de
l’ANGELINA DÍAZ “A igual treball, igual salari” que es va publicar a la Revista Treball el
30 de gener de 1938 i que es pot trobar en aquesta mateixa exposició
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/mujeres-guerra-civil-espanola.

Una de les eines que segueix sent un instrument vàlid per continuar amb la tasca de
reivindicació del nostre llegat, de la nostra identitat i de les nostres lluites és la Revista
Nous Horitzons. El 2020, l’any de la pandèmia, també ha estat l’any del 60è aniversari
de la Revista Nous Horitzons, i el nostre objectiu ha estat el de realitzar un número
especial reculli de memòria i de futur. El resultat ha estat un número d’homenatge als
60 anys de la revista reproduint una selecció d’articles i un article d’anàlisi en profunditat
sobre les causes, conseqüències i perspectives post COVID “Nous Horitzons: memòria i
futur”.

1.3

ÀREA EUROPA

La vinculació amb la Green European Foundation i la Fundació Nous Horitzons continua
sent forta i fructífera. Al llarg del 2020 hem treballat per crear espais on debatre i
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reflexionar sobre diferents temes des d’una visió verda i europea. Com a partners de la
Green European Foundation hem participat en els següents projectes:

-

Green Red Dialogues

-

Citys and places of hope

-

Renda Bàsica

-

Fair rand Carbon Free Tourism

-

European Green Activist Training

2. EDICIÓ DE PUBLICACIONS
La Revista Nous Horitzons és una eina fonamental per la difusió de monogràfics sobre
temes d’actualitat. L’any 2020 ha celebrat seixanta anys des de la seva primera
publicació.

2.1

REVISTA NOUS HORITZONS 222: NOUS HORITZONS: MEMÒRIA I FUTUR

Per tal de celebrar els 60 anys de la revista, hem treballat en un número especial que
recull passat i present, un número en el que es fa una mirada al passat i que alhora vol
ser testimoni de les respostes de futur. Respostes que enfoquem des d’una perspectiva
d’esquerres, ecologista i que te en compte les desigualtats socials per abordar l’actual
context de pandèmia i treballar alternatives a les tres crisis derivades de la COVID, la
crisi sanitària, la crisi econòmica i la crisi ecològica.
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Trobareu doncs l’article de Joan Herrera, que ens parla del present, titulat “Una
proposta ecosocialista per a l’escenari post COVID-19” on ens suggereix les respostes
des de l’ecosocialisme en temps de pandèmia per canviar el model econòmic i social.
Però com hem dit, és un número de celebració i de reconeixement de la trajectòria
d’aquesta publicació i per tant també del seu passat i en aquest sentit trobareu la
recopilació d’una selecció de signatures rellevants i reflexions que donen una
panoràmica del 60 anys vistos des de l’esquerra d’homes i dones que formen part de la
història del pensament.
Un número del que ens sentim especialment orgullosos i orgulloses i que han rebut 2000
persones, un testimoni de la revista de capçalera i que tal i com recull el seu director,
Marc Rius, en la presentació vol ser:
“Un homenatge als homes i dones, als militants, als companys i companyes que l’han fet
possible. Als que ho van fer durant la clandestinitat i la foscor de la dictadura, des de
Mèxic, creuant la frontera des de França per fer-la arribar a Catalunya. Jugant-se la vida,
per defensar la vida. Als que van deixar planes senceres plenes d’intel·ligència, de llum,
d’idees, de ganes de llibertat i justícia, de voluntat d’ensenyar i aprendre, de reflexió per
entendre el món. De donar a conèixer el que el feixisme volia amagar. Un reconeixement
als que han fet que aquesta revista sigui en català, sempre, quan el conflicte lingüístic
era poder acabar a la presó.”
“Per aquest motiu aquest número és memòria i futur. Una selecció –no ha estat fàcil
deixar fora articles rellevants- de signatures i reflexions que donen una panoràmica de
60 anys vistos des de l’esquerra i per homes i dones que formen part de la història del
pensament: Manuel Sacristán, Teresa Pàmies, Josep Moix, Josep Fontana, Cipriano
García, Dolors Calvet, Ovidi Montllor, Enrico Berlinguer, Antoni Tàpies, Eric Hobsbawm,
Quim Sempere, Montserrat Roig, Ignacio Ramonet, Francesc Vallverdú, Jordi Solé-Tura,
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Francesc Roca, Andreu Mayayo, Manolo Vazquez Montalbán, Enric Cama, Daniel
Innenarity, Jordi Amat i Maria de la Fuente. I per saber què cal fer ara, en ple segle XXI,
Joan Herrera ens suggereix una proposta ecosocialista en temps de pandèmia per
canviar el model econòmic i social”.
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2.2

COL·LECCIÓ EL PENSAMENT I L’ACCIÓ
-

2.2.1 EL PENSMENT I L’ACCIÓ NÚM. 50 :UNA PROPUESTA ECOSOCIALISTA
PARA EL ESCENARIO POST COVID-19. JOAN HERRERA

Aquesta publicació conté un article profund i analític de Joan Herrera que escriu entorn
a les respostes que s’han de donar des de l’esquerra per abordar la situació que ens
deixa la crisi de la COVID-19. És un escrit extens, que aborda possibles causes i
conseqüències de la COVID i que analitza des de diferents perspectives aspectes com:
-

El conflicte capital biosfera

-

L’escenari post COVID

-

Una nova hegemonia cultural: la previsió i la importància de lo públic i el comú

-

Una nova agenda ecosocialista

-

Dues estratègies de fons: l’agenda global i la necessitat d’entendre que estem
davant una guerra de posicions

Un índex en el que s’aborden diversos temes i que profunditza per exemple en la
importància de les polítiques de previsió, on s’analitza el possible col·lapse, el valor de
la biodiversitat, l’energia com a vector de canvi, la necessitat d’una proposta europea
per una agenda global i el paper de l’ecologisme en tot plegat. Com escriu Herrera:
“Los nuevos tiempos ponen de manifiesto la contradicción en la que vivimos y el gran
problema civilizatorio que tenemos: una economia que, cuando para se lleva por delante
el empleo. Que cuando se activa se lleva por delante el planeta.
Parecía que el mundo no se podía parar. Que para nuestra felicidad era fundamental
hacer grandes viajes. Y en cambio hemos descubierto que el cielo puede estar vacío.
Que podemos vivir con menos. Tenemos derecho también a vidas más lentas y sencillas,
a la vida de barrio o de pueblo y que éstas pueden construir un imaginario colectivo
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potente e innovador. Y a la vez, debemos ser capaces de proponer poder vivir con
dignidad. Ese es el tema”.
Una publicació que ha tingut un llarg recorregut amb una versió resumida d’aquest
anàlisi que es va traduir al català per publicar a la Revista Nous Horitzons del seixanta
aniversari i a l’anglès per publicar-lo a la Green European Journal.
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-

2.2.2 EL PENSAMENT I L’ACCIÓ: “EL MODEL ECONOMIC DEL MONOCULTIU
TURÍSTIC: 4 PERSPECTIVES DEL PROBLEMA DESPRÉS DE LA COVID
THE ECONOMIC MODEL IN TOURISM MONOCULTURE: FOUR POST-COVID 19
INSIGHTS INTO THE PROBLEM”

Aquesta publicació és un recull de les ponències que es varen presentar en el workshop
sobre turisme, celebrat de manera virtual, amb l’organització conjunta dels companys i
companyes de comarques gironines, el 3 de desembre de 2020. Una publicació que ha
comptat amb difusió a nivell europeu en col·laboració amb els nostres socis de la Green
European Foundation, per això ha estat traduïda també a l’anglès.
En el “Workshop Costa Brava: El model econòmic del monocultiu turístic: 4 perspectives
del problema després de la COVID” vam abordar la problemàtica del turisme des de
quatre perspectives:
-

Turisme, infraestructures i mobilitat

-

Turisme i precarietat laboral

-

Turisme i espais naturals

-

Turisme i habitatge

Tots els tallers van comptar amb la participació de destacades personalitats i entitats de
reconegut prestigi arreu del territori incloent la participació del reconegut geògraf Ivan
Murray de Mallorca. Es van presentar alternatives i oportunitats a l’etapa post COVID
apostant per un model turístic més sostenible i respectuós amb el medi ambient, amb
el territori, i amb les persones i éssers vius que habiten el planeta.
Es planteja analitzar el fenomen del turisme de Sol i Platja i extreure’ns conseqüències
per oferir alternatives. Cal una transició justa que no deixi ningú enrere i que els
treballadors no siguin de nou les víctimes dels canvis que seran necessaris. Segurament
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caldrà combinar mesures que acompanyin als treballadors i treballadores i que cal que
el sector públic assumeixi. La pandèmia ha posat en evidència que un model basat en el
monocultiu turístic no es viable. Totes aquestes reflexions i l’anàlisi des dels diferents
àmbits els trobareu en aquesta publicació que ens obre noves perspectives i nous reptes
a treballar per tal d’un canvi de model en relació al turisme, un model, més sostenible
respectuós amb el medi ambient, i que alhora no deixi ningú enrere, i que no causi més
desigualtats.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2020

3.- ÀREA DE MEMÒRIA HISTÒRICA
Com bé es sabut la Fundació Nous Horitzons dedica esforços per la preservació, difusió
i manteniment de la memòria democràtica, en aquest sentit hem prestat especial
atenció a atendre totes aquelles peticions que ens arriben en relació a les consultes
sobre la documentació dipositada a l’ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA, així com
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l’assessorament de consultes de caràcter històric, treballs que es venen desenvolupant
de forma continuada.
Són moltes les persones que ens demanen ajut per a publicacions, per assessorament
històric o per reproduir materials històrics en diferents plataformes. Destaquem, com
hem mencionat anteriorment, la col·laboració amb el Museu Princesa Sofía de Madrid
en l’exposició “Frente y retaguardia: mujeres en la Guerra Civil” amb el testimoni de
l’ANGELINA DÍAZ “A igual treball, igual salari” que es va publicar a la Revista Treball el
30 de gener de 1938.
També hem donat suport, bé en l’ assessorament, en la difusió o contribuint
directament amb els nostres recursos a projectes que ens arriben des de diferents
àmbits i que tenen per objectiu la preservació, coneixement i difusió de la memòria
històrica.
En aquest sentit destaquem projectes com:
-

"El PSUC a Santa Coloma de Gramenet" de Chema Corral. Publicació que veurà
la llum el 2021.

-

“Memoria colectiva de la Joventut Comunista en Mataró”, coordinat per Ramón
Morales Morago que també serà publicat al 2021.

-

Reedició del Pensament i l’Acció “Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya.
La lluita per retornar les llibertats democràtiques en el Mataró de la postguerra”
de Margarita Colomer i que també veurem reeditat al 2021.

Un altre dels reptes que se’ns va presentar al 2019 va ser treballar en la classificació i
selecció dels materials a preservar amb la voluntat de trobar un espai on dipositar tot
l’arxiu històric de la Fundació. Amb aquesta voluntat s’ha seguit treballat al 2020,
malgrat les dificultats plantejades a causa de la COVID, hem continuat amb les tasques
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de classificació i catalogació del material que teníem al nostre arxiu i que serà traslladat
a l’Arxiu Nacional de Catalunya.
Com ja vam anunciar al 2019 l’Arxiu Nacional de Catalunya ha cedit un espai per
dipositar tot el material que cal preservar, testimoni d’una part de la nostra història com
a país, i que podrà ser consultat per totes les persones que ho desitgin.
Un contracte amb l’administrador concursal per destinar una partida econòmica per dur
a terme els treballs de classificació del material permetran la seva preservació.
Però si alguna cosa volem destacar en aquest apartat aquesta és la publicació del
número 222 que commemora els seixanta anys de vida de la Revista Nous Horitzons
“Nous Horitzons: memòria i futur”. Ja hem esmentat amb anterioritat què podeu trobar
en aquest número però com va escriure Ricard Fernández en una ressenya publicada a
la Revista Treball el 18 de febrer de 2021 http://revistatreball.cat/60-anys-i-222numeros-de-nous-horitzons-una-invitacio-a-la-lectura/
“En temps en què d’una banda les xarxes dificulten el manteniment dels mitjans escrits
en paper i d’una altra es menysté la mirada llarga i la reflexió sòlida davant de les
realitats liquides, em sembla que va més enllà d’un exercici de nostàlgia reivindicar la
necessitat de plataformes que generin i difonguin pensament”.
O Eulàlia Vintró quan ens escriu en la presentació:
“Avui, quan la banalitat, la superficialitat i la improvisació dominen la política, Nous
Horitzons és més necessària que mai i el seu rigor, capacitat d’aprofundir i voluntat
provada de reflexió i d’anàlisi segueixen il·luminant el compromís fundacional”.
O l’Andreu Mayayo també en la presentació del número:
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“Les redaccions dels diaris i de els revistes són una bona escola d’aprenentatge no tal
sols de l’ofici sinó de les idees que pregonen i, d’una manera ben palesa, les vinculades
a una opció política concreta, allò que s’anomenava abans amb més precisió com a
premsa de partit.”
Amb totes les dificultats contextuals globals i amb les dificultats logístiques i
econòmiques ha estat per nosaltres un orgull que aquest número hagi sortit a la llum
l’any del seu 60 aniversari que l’hagin pogut rebre i gaudir-lo més de 1800 persones
rebent aquest regal abans d’acabar l’any de la pandèmia, el 2020.

4.- ÀREA FORMATIVA
La principal activitat desenvolupada en aquest 2020 en relació a l’àrea de formació ha
estat, per una banda l’ European Green Activists Training i el Workshop Costa Brava:
El model econòmic del monocultiu turístic: 4 perspectives del problema després de la
COVID.
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4.1

EUROPEAN GREEN ACTIVISTS TRAINING (EGAT)

L’any 2020 ha estat el primer en que la Fundació Nous Horitzons ha participat en el
programa European Green Activists Training (EGAT), encara que d’alguna manera ja
havíem estat vinculats al programa en altres edicions, enguany ens hem convertit en
membres de ple en l’equip de formació de l’EGAT.
Els països que hem participat ens hem encarregat de seleccionar a un grup de joves
activistes i compromesos amb els valors de l’ecologisme, i preparar i d’organitzar un
programa de formació que es desenvolupa com a preparació del viatge final a Brussel·les
on es troben representants de l’EGAT dels altres països participants.
Els objectius d’aquest programa de formació es centren en ajudar als i a les participants
en l’adquisició de coneixements, actituds i habilitats per esdevenir ciutadans i
ciutadanes verdes políticament actius. Seguint l’estructura de seminaris i trobades que
caracteritzen les formacions, l’edició de l’EGAT Catalunya 2020 es va plantejar de la
següent manera:
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El programa ha tingut una durada gairebé de tot un any complert, vam començar a la
primavera, en plena onada COVID, situació que ens va obligar a dissenyar tot el
programa online.
El programa es va dissenyar combinant tres modalitats de formació:
•

Seminaris: va ser l’activitat principal de formació del programa. El primer
seminari va tenir lloc el mes de maig i el segon el mes de novembre. En total 25
hores de formació online, distribuïdes al llarg de 6 dies i 16 sessions diferents. En
la majoria d’aquestes sessions vam comptar amb la participació de ponents
experts en les matèries tractades. Mostrem el programa complert més endavant.

•

Aprenentatge individual: els participants van rebre diferents lectures i materials
que servien per preparar les sessions del seminari o bé ampliar el seu contingut
(un material que veurà la llum en forma de publicació online dins la Col·lecció El
Pensament i l’Acció al 2021), també se’ls va animar a participar en la plataforma
de formació online verd de la GEF i seguir cursos específics.

•

Sessions de seguiment (Follow-up): dissenyades com un pont entre els seminaris
amb l’objectiu de mantenir el grup unit i connectat entre els seminaris. Amb una
durada aproximada de 2 hores. El primer va tenir lloc el mes de juliol, el segon el
mes de setembre i el tercer el mes de gener de 2021.

En quan als PARTICIPANTS vam llençar una convocatòria el mes d’abril de 2020 i es va
tancar a finals del mateix mes amb 27 sol·licituds presentades. La difusió del programa
es va fer a partir d’un post a la web del GEF per tenir també tota la informació en anglès.
A banda es van dissenyar elements de comunicació difosos per la Fundació Nous
Horitzons a través del mailing de la nostra entitat, campanya publicitària a través de la
nostra pàgina de Facebook i amb la difusió de diversos Twitts, a banda es van fer
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missatges addicionals adreçats als joves a través dels canals específics (publicacions a
Instagram, grups de WattsApp i Telegram).

De les 27 persones que ens van enviar la seva sol·licitud vam haver de denegar-ne tres
degut a les restriccions d’edat del programa ( entre 18 i 25 anys). Així el grup final va ser
de 24 persones, el doble de les permeses per a la formació final a Brussel·les, vam decidir
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acceptar tots els participants per la part formativa, finalment la formació online permet
que participin tots en la trobada online a Brussel·les.
En quan a la composició del grup vam comptar amb més dones que homes, la majoria
residents a Catalunya ( a la província de Barcelona principalment), l’edat mitja era de 22
anys i diferents antecedents acadèmics i vinculació en activitats polítiques.

Pel que respecta a les diferents sessions de la formació per part d’aquest grup de
persones, ha sigut variable al llarg del programa. Mentre que en el primer seminari van
participar 20 persones, en el segon seminari ( 6 mesos més tard) la xifra va baixar a 14.
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SEMINARI I-

SEMINARI II
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En relació a les sessions de FORMACIÓ:
PROGRAMA DEL SEMINARI I
Va començar divendres tarda amb la presentació dels objectius i organització dels
mateixos. Les següents sessions van ser una combinació d’espais de treball en grup amb
debats en plenari amb els ponents, incloent lectures individuals de preparació dels
debats.
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SEMINARI II
El segon seminari es va estructurar en 5 sessions de treball distribuïdes en tres dies, amb
una durada aproximada de 12 hores. Aquest segon seminari vam tenir més ponents
convidats i els espais per treballar en grup van ser més limitats. Igual que en el primer
seminari es van combinar sessions de contingut teòric amb altres més practiques.
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Queda pendent el “viatge” final a Brussel·les, que serà online a causa de la COVID, on es
trobaran els participants de l’EGAT dels diferents països i es posaran en comú els
coneixements apresos juntament amb una sèrie d’activitats programades per la Green
European Foudation, com una visita virtual al Parlament Europeu.
La valoració que fem del programa EGAT és molt positiva. Tenint en compte la situació
generalitzada de pandèmia juntament amb l’afegit que era el primer cop que
organitzàvem aquest programa, la convocatòria ha estat tot un èxit. Això ens ha animat
a presentar-nos de nou al 2021 i desenvolupar la segona edició del EGAT organitzada
per la Fundació Nous Horitzons.

4.2

WORKSHOP COSTA BRAVA: EL MODEL ECONÒMIC DEL MONOCUTIU TURÍSTIC:

4 PERSPECTIVES DEL PROBLEMA DESPRÉS DE LA COVID.
El segon programa formatiu que hem desenvolupat des de la Fundació Nous Horitzons
aquest 2020 ha estat un workshop per abordar la problemàtica del turisme de sol i
platja, a petició d’una proposta dels companys i companyes de les comarques gironines.
Una jornada de treball que es va dissenyar a partir de 4 tallers formatius on es van
treballar aspectes concrets amb representants d’entitats i experts en la matèria.
La jornada va tenir lloc un dijous 3 de desembre de 16 a 20 hores, en format online.
Vam iniciar amb la presentació de la jornada on Ernest Urtasun ens va enviar un petit
vídeo de salutació i suport a la iniciativa, seguidament es va donar lloc a la introducció
per part del geògraf Ivan Murray amb la conferència “El monocultiu turístic com a
patologia del territori”. Tot seguit es van desenvolupar els tallers temàtics simultanis,
sobre: Turisme i espais naturals; turisme i precarietat laboral; turisme infraestructures i
mobilitat i turisme i habitatge. Tallers amb la participació d’experts en la matèria que
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ens van donar a conèixer les seves propostes. La Jornada va finalitzar amb la ponència
de l’Ernest Cañada membre de l’entitat Alba Sud que duia per títol “Alternatives i
oportunitats post COVID per un model turístic sostenible”.
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Valorem molt positivament la jornada i les ponències dels participants, i vam fer un
esforç addicional per tal de poder convertir tota la feina feta aquell dia en una publicació
en català i anglès, on es van recollir les aportacions dels diferents experts que van
participar.

5. ACTES CELEBRATS PER LA FUNDAICÓ NOUS HORITZONS 2020
Enguany i a causa de la situació de pandèmia i de la paralització de tota activitat a nivell
mundial, l’activitat de la Fundació Nous Horitzons va començar mesos més tard de
l’habitual.
➢ Una resposta verda a la crisi sanitària i climàtica. 2 de juny de 2020
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La cita va congregar a 86 persones que es van connectar en el moment de l’emissió en
directe, més totes les visualitzacions i visites que hem tingut al llarg del temps en el
nostre canal YouTube.

Va ser la primer acte amb el que vam reprendre l’activitat després del confinament. Un
debat entre Joan Herrera, director d’acció ambiental i energia de l’Ajuntament del Prat
de Llobregat i l’eurodiputada i copresidenta del Grup dels Verds/Aliança Lliure Europea
al Parlament Europeu, Ska Keller. Va resultar un interessantíssim debat al voltant de les
respostes que ha de donar Europa des d’una òptica ecologista a la crisi econòmica,
sanitària i climàtica apareguda a causa de la COVID19.

Ska Keller ens va parlar de com la irrupció de la COVID ha ocasionat un greuge en la
situació de desocupació després de l’eurocrisi de 2008, un altre aspecte agreujat per la
COVID és la crisi climàtica que juntament amb la pèrdua de la biodiversitat, poden
ocasionar danys irreversibles. Velles crisis agreujades per la COVID, a les que cal donar
resposta sobretot a nivell europeu. Va apel·lar a la necessitat d’una resposta global
europea i a l’hora d’una resposta específica dels estat membres. La UE ha de jugar un
paper decisiu amb les ajudes dels Fons de Recuperació. En aquest sentit Ska Keller ens
va parlar de les propostes dels Verds en relació als Fons de Recuperació, la pregunta
important aquí és ¿com ens gastem aquests diners? La resposta ha d’anar en la línia
d’evitar a tota costa una posterior crisis climàtica, aposta per la transformació de
l’economia des d’una perspectiva verda.

Va acabar la seva intervenció apel·lant a la necessitat que cal tenir en compte l’après
d’aquesta crisi sanitària, el valor que donàvem al personal sanitari, als netejadors, a les
caixes dels supermercats etc, durant la pandèmia hauria de servir de lliçó apresa i donar
la importància a aquestes feines quan parlem de les ajudes europees.
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Per la seva banda Joan Herrera va començar constatant la interrelació de la crisi de la
COVID amb la crisi climàtica “ens trobem davant una doble paradoxa: per un costat
davant una economia que quan posa el treball al davant s’emporta el clima, cal escollir”.
Ens parla del redescobriment de lo quotidià, ens trobem en un moment molt interessant
com a societat i que caldrà veure com responem. Però Herrera alerta que quan cal donar
una resposta en poc temps, es corre el risc d’hipotecar el nostre futur, per tant hem de
proposar propostes que vagin en la direcció d’una acció decidida en contra del canvi
climàtic.
Herrera ens parla d’importants batalles culturals a les que haurem de fer front:

1.- si el col·lapse es possible el primer canvi cultural que cal fer és que la PREVISIÓ formi
part de l’agenda política.

2.- la importància de lo públic i del comú. La crisi de la COVID ha posat en evidencia que
el mercat és un pèssim distribuïdor de recursos.

I advoca per introduir 3 elements en l’agenda roig verda:
•

La defensa de la biodiversitat

•

El valor de la proximitat

•

Política de desenvolupament industrial

Proposa que l’agenda energètica sigui el vector de canvi i per això la transició energètica
és fonamental. Aquesta agenda haurà de traduir-se en un canvi de mobilitat: més
teletreball, més transport públic, més electrificació del transport etc.
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Per aquesta transformació necessitem un lideratge europeu, un lideratge que posi sobre
la taula un NEW GREEN DEAL.

El

debat

complert

es

pot

trobar

en

el

nostre

canal

YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=KWVuqnM4Tww

➢ Ingrés mínim vital: un pas cap a la Renda Bàsica? 17 de setembre de
2020.
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Un debat al es van connectar via Zoom i Canal YouTube 54 persones el mateix dia i a les
que cal afegir les 366 posteriors visualitzacions de la jornada, un debat doncs que va
generar expectació més enllà del dia en el que es va emetre.
Per dialogar sobre el tema vam comptar amb un cartell de luxe.
Aina Vidal va iniciar la seva intervenció parlant de la importància del context, i que no
el podem desvincular de la crisi actual. Un context incert l’impacte del qual que encara
no som capaços de preveure i que no es pot desvincular de la crisi de 2008. En aquell
moment les propostes s’adreçaven a afavorir un política de retallades donant com a
resultat un nou estat del benestar. La crisi actual és diferent, és una crisi de
transformació, la COVID no és la causa sinó l’accelerador que ha incrementat la
necessitat en l’emergència de les respostes. Depenent d’aquestes respostes es dibuixarà
un món o un altre.
Aina Vidal es pregunta, qui liderarà la transformació i quins interessos es prevaldran?
Per a ella el diner que es posi sobre la taula per abordar aquesta crisi ha de ser a fons
perdut, i per això cal interpel·lar la necessitat d’una reforma fiscal que doni respostes a
les necessitats actuals. Una reforma fiscal que no defensi el model de negoci imperant
fins els moment. Una de les respostes ha estat l’Ingrés Mínim Vital. Per a Aina aquest
s’ha de situar en aquest marc, quan parlem d’Ingrés Mínim Vital parlem de llibertat i de
garantir drets.
L’ingrés Mínim Vital no és una despesa, és una inversió amb un objectiu molt clar,
rebaixar la desigualtat social. Apunta a la insuficiència de la mesura i que cal seguir
treballant en la revisió dels criteris i en la seva millora. Apel·la a la necessitat de seguir
reivindicant el treball “ens diuen que no hi ha treball i a l’hora tenim manca de mestres
o de treballs lligats a la dependència, el problema es que ni la inversió pública ni la
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privada impulsen aquest tipus de treball” i demanda una actitud proactiva de l’estat en
torn a aquesta qüestió.
Acaba la seva intervenció fent repàs de les idees que s’han d’abordar en aquesta crisi de
transformació:
-

Saber quins interessos dirigeixen aquesta transformació

-

Una reforma integral del sistema de protecció social

-

La reivindicació del treball

-

La necessària reforma fiscal

Pepe Fernández Albertos va centrar la seva intervenció en la proposta de l’Ingrés Mínim
Vital, sent ell un dels responsables d’aquesta proposta i de la seva implementació. Va
enumerar la filosofia de la proposta:
-

Diferent

enfoc

de

la

proposta

en

relació

a

la

Renda

Bàsica,

universalització/focalització de les polítiques públiques. En el debat es va tenir
en compte una política inclusiva amb la intenció de que acabi esdevenint un
instrument estructural que perduri en el temps.

-

L’Ingrés Mínim Vital és un primer pas cap a reorientar les polítiques públiques
que es venen proposant:
o Desvincular l’IMV a la desocupació—canvi de mentalitat
o L’objectiu no és només corregir un problema de pobresa sinó de donar
els recursos als ciutadans per a que puguin participar d’una vida plena en
societat
o Reorientació de les prioritats de l’Estat en relació a les persones,
reorientació de les preocupacions de les polítiques públiques.
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Reflexiona en relació a la viabilitat política de la proposta. De la complexitat que tenen
les propostes amb intenció de ser universals i de les dificultats en la implementació
administrativa de propostes que a priori semblen senzilles.
Parla de la importància del suport de la opinió pública, per això destaca que es
fonamental anar poc a poc amb l’objectiu de que no sigui qüestionada la permanència
del projecte en el temps. Importància per tant d’aconseguir el consens de la opinió
pública.
Per últim i coincidint amb Aina Vidal ens parla de la necessària reforma fiscal. Que la
dificultat del moment no fa preveure a curt termini aquesta reforma però que es veu un
espai d’oportunitat en l’acceptació per part de la ciutadania d’una fiscalitat més
inclusiva.
Philippe Van Parjis va començar la seva intervenció parlant de tres grans diferències de
la Renda Bàsica (RB) en relació a l’Ingrés Mínim Vital (IMV):
-

La RB és individual, no depèn dels ingressos de la llar.

-

No té relació amb el nivell d’ingressos.

-

No té el requisit de tenir feina.

Reflexiona sobre perquè una proposta com la RBU no és més popular i acceptada. I en
aquest sentit ens va parlar de la connexió amb les teories marxistes sobre la distribució
del treball. Philippe apel·la a una altra manera de defensar el model de la RB, i és des
d’una perspectiva verda, una economia que no faci malbé el planeta, al RB no seria l’únic
element però si que esdevé essencial.
Recorda com la crisi dels ’80 va donar respostes basades en la generació d’ocupació
massiva. La crisi actual s’ha d’abordar d’una manera diferent. La RB que va néixer en
aquella època, com a resposta d’una forma diferent d’abordar la desocupació de manera
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voluntària gràcies a la incondicionalitat de la RB. Philippe diu que actualment aquesta
podria ser la manera d’evitar la destrucció del planeta i la gent. La RB és una manera
intel·ligent i flexible de compartir el treball, de donar poder negociador als treballadors
etc.
Apel·la a la necessitat d’una voluntat mobilitzadora de la societat que no sigui guiada pel
benefici.
Ens va parlar també de projectes en relació a la RB a Europa i es pregunta, quins serien
els resultats en països com Kenia o la Índia? Va parlar-nos dels resultats d’un experiment
a Finlàndia. I que properament a Alemanya es dura a terme un projecte per veure els
efectes de la RB. Es qüestiona si els resultats d’aquests experiments serien aplicables a
la universalitat que proposa la RB, quan la ciutadania no formi part d’un grup d’estudi.
De totes formes les dades i experiències ens han d’animar, per la publicitat que
ofereixen sobre el tema i perquè posen en agenda la qüestió i amb això l’oportunitat de
donar a conèixer a la ciutadania les propostes de la RB i que siguin ells mateixos els que
reflexionin entorn a les seves propostes.
Va acabar la seva intervenció felicitant al govern espanyol pel pas donat amb l’ingrés
Mínim Vital.
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➢ Què és una ciutat verda? Ciutats per l’esperança. 12 de novembre de
2020

L’acte va comptar amb un total de 66 inscripcions. Ens vam donar cita a les 17 hores del
dijous 12 de novembre amb la intervenció de Sergi Alegre i Susanne Rieger, que van
presentar el projecte CITIES AND PLACES OF HOPE en el que s’emmarcava aquest debat
en nom de la Fundació Nous Horitzons i la Green European Foundation, respectivament.

A continuació Lidia Muñoz, alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat, va explicar el projecte
d’esperança de la ciutat que governa i que és el soterrament de les vies del tren que
divideixen la població en dues meitats. Un projecte que té com a objectiu una
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transformació de la ciutat, amb més proximitat en la relació els seus habitants i sense
barris perifèrics. Una ciutat que sigui més sostenible, amb visió de gènere, on s’integri
el verd i on es posi en valor l’economia de proximitat.

Ens va parlar de la ciutat dels 15 minuts, on l’objectiu serà que totes les ciutadanes i
ciutadans de Sant Feliu no triguin més de 15 minuts en anar d’un lloc a l’altre de la ciutat.
On es potenciï la mobilitat interna i el vehicle quedi expulsat a les àrees perifèriques.
Muñoz ens va parlar de com tiraran endavant aquesta transformació a través d’un
procés participatiu que escolti totes les veus possibles, un procés que sigui inclusiu i on
tots els ciutadans i ciutadanes de la ciutat es sentin partícips de la transformació de la
seva ciutat en un futur pròxim.

Per la seva banda Alba Bou, regidora d’El Prat de Llobregat, ens va situar i explicar què
és per al govern que representa una ciutat d’esperança. El Prat de Llobregat és una ciutat
que treballa des de l’any 1979, (any en que es van celebrar les primeres eleccions
democràtiques a Espanya) per ser una ciutat d’esperança, una ciutat que ha potenciat
un model territorial d’inclusió i recuperació dels espais verds i dels espais naturals que
l’envolten. Bou ens va parlar de tres elements que, al seu parer, han de tenir els ciutats
verdes:

El primer element imprescindible és la presència d’infraestructures verdes, posant la
biodiversitat al servei de la ciutat. En aquest sentit ens va posar l’exemple de la platja
recuperada del Delta del Llobregat, o del parc agrari del Baix Llobregat que a més,
abasteix de fruita i verdura a una gran part del territori i també la ciutat de Barcelona, i
que a més afavoreix el consum sostenible de productes de qualitat i proximitat.
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El segon aspecte important, és la mobilitat, no només entesa com la forma de moure’s
d’un lloc a un altre, sinó la que té en compte la planificació urbanística. Quins models de
transport cal afavorir? Quina serà la petjada da carboni que estem disposats a deixar a
la nostra ciutat i al planeta? Declarem la guerra al cotxe i al petroli? Quina és la xarxa de
transport públic que aporta la ciutat?

El tercer aspecte és la transició energètica de les ciutats com una absoluta prioritat, és
una evidència que les ciutats han de prendre-s’ho de forma seriosa. Cal canviar el model
energètic de les ciutats i també dels seus ciutadans com a principals generadors
d’energia.

Dirk Hollemans va exposar la seva proposta sobre què és una ciutat verda, afirmant que
les ciutats verdes són, i ho seran encara més en un futur, el motor de l’emancipació. Per
Hollemans les ciutats verdes són espais d’inclusió, de democràcia participativa i
d’igualtat, on es te en compte a tothom.

En el seu discurs ens va mostrar exemples de transformació, i va anar més enllà de
l’antiga concepció que sovint tenen alguns dirigents sobre què és una ciutat verda, per
ell no és plantar 4 arbres sinó que comporta transformacions més profundes, on la
cooperació és important, també entre els estats membres (quan ens parla a nivell
europeu sobre les transformacions futures que hauran de fer les ciutats). Interpel·la a
que Europa assumeixi una visió àmplia i diferent a l’actual en relació al model de ciutats.
Fet que compara amb l’agricultura, l’energia, les xarxes de participació etc. Hollemans
ens parla d’aquesta necessitat de canvi en la forma de percebre les ciutats. D’una nova
economia urbana que provoca ciutats més adaptatives i més adaptables, també al canvi
climàtic.
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Va acabar la seva exposició amb alguns exemples de transformació a la ciutat belga de
Gant i també algunes iniciatives de pràctica de la sostenibilitat en altres ciutats de
Bèlgica.

Al finalitzar les intervencions, es va encetar un debat a partir de les preguntes que els
assistents formulaven a través del xat. Un debat ric i interessant sobre el futur de les
ciutats i sobre les ciutats per l’esperança.

Podeu recuperar el debat en el nostre canal YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=zAJDp1KPGeY&t=8s
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➢ Ciutats Verdes front al COVID. 24 de novembre de 2020.

El debat va començar amb la intervenció de la tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de
Barcelona, Janet Sanz ens va explicar tota la feina que estan fent al capdavant de l’àrea
d’urbanisme a la ciutat de Barcelona. Es pregunta de quina forma diferent han abordat
les ciutats el repte que s’ha presentat a causa de la COVID per tal de fer les ciutats més
habitables i més sostenible.
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Què estem fent a Barcelona? Reivindica la importància de la transformació de l’espai
públic coma base que serveixi de plataforma per fer front a la triple crisi que hem
d’abordar: la crisi sanitària, la crisi econòmica i la crisi econòmica.
La resposta és que estan treballant per la construcció d’una ciutat sana i sostenible a
partir d’un urbanisme més ecològic. Per situar-nos i explicar les mesures que s’estan
adoptant a Barcelona ens explica les característiques de la ciutat, una ciutat amb una
densitat superior a moltes ciutats europees i que per això encara és més important
l’adopció de les mesures endegades per rebaixar el nivell del cotxe i no només en quan
a l’ús sinó també en els carres que destinen una gran quantitat d’espai per aparcar-los.
Això té una translació directa en la salut.
Per Janet Sanz cal treballar en una estratègia global que plantegi un espai públic més
saludable, més sostenible i més segur enfortint espais de recuperació als barris,
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fomentar el comerç de proximitat. Un model que posi al centre les necessitats de la gent
gran i dels nens, col·lectius que fins el moment estaven exclosos de la planificació
urbanística. També l’enfortiment del transport públic.
I què dona resposta a aquest nou model? Ens parla del projecte de la SUPER ILLA
BARCELONA, que és l’adaptació del Pla Cerdà que defineix la ciutat de Barcelona al segle
XXI. I com han connectat aquest projecte amb altres que s’estan duent a terme com el
que fa referència a l’emergència climàtica, al projecte de mobilitat urbana.
La proposta es centra en desenvolupar 21 nou eixos verds, amb l’objectiu de canviar els
carrers en eixos verds, generar places entre les interseccions dels carrers. Més espai per
als vianants i incorporar de forma estructural el verd a la ciutat.
Seguidament vam escoltar a Claire Roumet, directora executiva d’Energy Cities, ens va
parlar precisament des del punt de vista d’aquesta xarxa de ciutats que estan
coordinades per treballar en la transició. Hi ha ciutats que ja fa temps que treballen i
que han fet passes enormes i això els ha donat una avantatge enorme a l’hora d’abordar
la crisi de la COVID. Va voler posar en valor aquesta feina prèvia, les ciutats que han
treballat des de fa anys en aquesta línia han reaccionat millor a la crisi de la COVID. Es
pregunta perquè? La crisi ha estat com un fotografia, un revelador de la situació, ha
desvelat una imatge claríssima, només tenim un planeta i el virus que no te fronteres,
ens ha deixat clar que el planeta tampoc en té.
Per a Claire ens trobem en un moment clau. Els canvis de governança que s’han fet a
nivell local, com per exemple la participació ha donat molta força a les ciutats, i aquestes
han reaccionat millor i més ràpid per facilitar i ajudar als seus ciutadans. Aquestes ciutats
poden utilitzar la crisi com una oportunitat de transformació.
Destacada dos aspectes sobre les ciutats verdes:
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-

Organització conjunta: amb la creació de xarxes ciutadanes verdes i això ha estat
un element molt important en quan a les respostes i que s’han donat en aquesta
crisi.

-

La comunicació de les ciutats amb els governs, reivindica el mateix amb la Unió
Europea, que la comunicació no només es faci a través dels ministeris i dels seus
governs, sinó que les ciutats puguin interlocutar directament amb el UE.

Andy Deacon, director global Covenant of Mayors for Climate&Energy, es centra en el
com i en el perquè de la recuperació verda.
El paper importantíssim de la innovació en aquesta transformació. Per a Deacon cal
treballar en I+D. La recuperació verda ha de començar a les ciutats. Ens parla de la
importància de com abordar el canvi climàtic, sense perdre de vista la necessitat de fer
front a la crisi de la COVID.
També ens parla de la reducció energètica en l’emissió de gasos efecte hivernacle en el
període COVID. Com abordem i com pensem ara el tema? S’ha de treballar per una
recuperació sostenible.
Cal tenir en compte els efectes de l’eficiència energètica també en els impactes de la
COVID. I parla de la importància d’invertir en energies netes, aquesta ha de ser una
prioritat també a les ciutats com a font de creació de nous treballs. Per a Deacon hi ha
una gran oportunitat a les ciutats en invertir la despesa de treball relacionat amb allò
verd, i com pot ser un motor per a les ciutats. Deacon ens va mostrar, a partir d’estudis
que els ha permès recopilar moltíssimes dades, que ens trobem en un moment clar
d’oportunitat promovent i treballant cap a lo verd i que serveixi també per impulsar
l’economia.
Sergi Campillo, vice alcalde de València, va ser el darrer en intervenir, i ens va explicar el
que han fet en aquesta ciutat en els darrers anys de govern progressista. Va començar
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preguntant-se com es que ara les ciutats tenen un paper central? Ens respon que la
majoria de les persones en el món viuen en zones urbanes i per tant són actors principals
també per a cercar solucions. Ens parla de les aliances de les ciutats com a xarxa de
suport mutu per sortir-se de la crisi. Un cop situats en el context de la importància de
les ciutats ens explica què han fet a Valencia en els darrers anys que porten governant
aquesta ciutat.
Al 2019 van implementar l’AGENDA URBANA amb molt bona acollida per part de la
població i la COVID ha posat encara més de manifest la necessitat de les mesures de
l’agenda urbana.
Estan treballant en una pròpia agenda 2030 a la ciutat de València. Ens explica què han
fet en els darrers anys a la ciutat, destacant:
-Processos de peatonalització i d’urbanisme tàctic com per exemple el que es s’ha fet a
la Plaça Major de València. Campillo ens va explicar com quan es recuperen espais els
nens i la gent gran en fan us i gaudeixen del mateix.
El programa Valencia Ciutat de Places és un programa de recuperació de llocs neuràlgics
per als ciutadans. I s’ha reforçat amb la COVID.
-Rutes escolars segures perquè els nens vagin caminant a l’escola.
-Mobilitat urbana sostenible iniciada al 2015, on s’impulsa l’ús de la bici, amb una
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xarxa de carrils bici interconnectades, amb una augment de l’ús de la bici també després
de la COVID.
- Desenvolupament de l’estratègia per la reducció d’emissions de CO2, han creat
l’oficina de l’Energia, que assessora als ciutadans i estan desenvolupant comunitats
energètiques. Es potenciarà encara més en els propers anys. S’han creat pèrgoles
fotovoltaiques en els patis de les escoles i altres iniciatives per abastir energia.
- Projecte Pla Verd i de la Biodiversitat de Valencia, un projecte important de creació
d’una infraestructura de la biodiversitat urbana a València. Aquest projecte també té
com a objectiu la connexió amb el Parc Natural de l’Albufera.
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- Projecte de recaudalització del riu Túria, per connectar l’àrea metropolitana a través
d’espais verds.
El debat va finalitzar després d’un torn de preguntes i consultes que els assistents ens
van fer arribar a través dels xats i que els ponents van respondre ampliant així encara
més tota la informació facilitada.
Aquest

debat

també

es

pot

veure

en

https://www.youtube.com/watch?v=4kwAtXt5mxk

el

nostre

canal

YouTube
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➢ Workshop Costa Brava: El model econòmic del monocultiu turístic: 4
perspectives del problema després de la COVID. 3 de desembre de
2020

Un workshop organitzat conjuntament amb els companys i companyes de comarques
gironines. Gràcies a la bona organització i al treball conjunt vam poder desenvolupar una
jornada formativa amb la participació d’experts en la matèria. Una jornada que tenia
com a objectiu analitzar la situació del turisme de sol i platja, d’analitzar el context del
sector en relació a la COVID i de proposar alternatives de canvi de model. Un model que
sigui respectuós amb el medi ambient, amb el paisatge i els entorns naturals i amb les
persones que habiten aquests espais i que a l’hora tingui en compte els i les
treballadores que viuen del sector. Un canvi de model que no generi més desigualtat on
uns guanyen a costa del altres ( espais naturals, veïns i veïnes, petits comerços, treballs
vinculats a l’hostaleria, col·lectiu “Kellys” etc).
Com hem explicat amb anterioritat aquest workshop ha donat com a resultat una
publicació que conté un resum de les ponències exposades en els diferents talles, a més
a estat la llavor per seguir treballant en donar respostes i alternatives a l’actual model
turístic, amb aquesta voluntat seguirem i organitzarem una segona edició al 2021 que
analitzi el turisme a les ciutats.
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➢ Turisme post COVID, reactivar o canviar? 10 de desembre de 2020

Aquest debat va generar i ha generat moltíssim interès, amb més de 300 visualitzacions
a través del nostre canal YouTube.
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El debat es va iniciar amb la presentació del projecte de la co presidenta de la European
Green Foundation, Susanne Rieger que va explicar els objectius, que es lidera des de
Croàcia i que tindrà una durada de tres anys. Tres anys en els que s’analitzarà el model
turístic de sol i platja, el turisme a les ciutat i que finalitzarà el 2023 amb la posada en
comú de les propostes treballades en les diferents ciutats europees.

A continuació va intervenir Eugènia Pascual que va explicar el workshop organitzat per
la Fundació Nous Horitzons sobre turisme. Una jornada que va tenir una durada de 4
hores en les que es van analitzar les diferents problemàtiques derivades del “monocultiu
turístic”. Ens referim a les dinàmiques econòmiques que han afectat a la Costa Brava en
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el darrer mig segle i que gràcies a l’impuls d’un paisatge privilegiat, l’han dut d’una
economia de base rural a un espai de continua expansió turística. Avui la COVID ha
evidenciat de manera flagrant els seus límits i fragilitat.

La Jornada va començar amb la ponència inaugural del Dr. Iván Murray, geògraf
mallorquí que va defensar que el monocultiu turístic ha esdevingut en una destructiva
patologia territorial. Va fer referència a les lògiques que han dut a la internacionalització
dels capitals i l’aparició dels fons d’inversió que poden ser els grans beneficiats de la
parada de l’activitat turística a causa de la COVID.

Pascual va explicar que es van celebrar 4 tallers que van tractar diferents eixos:

•

Turisme i espais naturals

•

Turisme i infraestructures de mobilitat

•

Turisme i precarietat laboral

•

Treball i habitatge

La jornada va acabar amb la intervenció del Dr. Ernest Cañada, geògraf i coordinador
d’Alba Sud, que va defensar la necessitat de presentar una alternativa al model turístic.
Caldrà repensar el turisme des de la centralitat de les necessitats humanes de llibertat,
salut, descans, oci, cultura i autorealització i no des de la lògica d’acumulació de capital.

Per la seva banda Neus Truyol, regidora de l’Ajuntament de Palma de Mallorca, va
començar la seva intervenció expressant la coincidència amb moltes de les reflexions
que es van donar en el taller del 3 de desembre en el que va participar i que Eugènia
Pascual ens va resumir. Ens va explicar el cas de Palma de Mallorca i les línies de treball
del govern balear per sortir-se’n del monocultiu turístic.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2020

Neus Truyol va basar la seva intervenció en les característiques del monocultiu turístic,
de les seves conseqüències, de les mesures de decreixement i regulació turística, de la
crisi sanitària de la COVID i de les propostes en relació a la diversificació econòmica i la
sostenibilitat.

Truyol ens va situar en xifres la situació a Palma de Mallorca informant-nos que al 2019
varen rebre en un any rècord 29 milions de passatgers. Ens parla de la elevada pressió
turística que rep la illa i algunes de les conseqüències més rellevants:

-

Augment de la crisi ambiental i social
o Mobilitzacions associacions ecologistes, veïnals.
o Dependència de la indústria turística
o Condicions laborals precàries
o Augment del consum de recursos naturals
o Mobilitat obligada amb vehicles privats
o Turistització de barris i pobles
o Augment del preu dels habitatges

Què han treballat en 5 anys de govern d’esquerres?
En el decreixement i la regulació a través de mesures concretes:
-

Sostre de places turístiques, reducció progressiva.

-

Import de turisme sostenible.

-

Prohibició del lloguer turístic.

-

Limitació de noves places hoteleres

-

Limitació del número de creuers

-

No ampliació ports-aeroports
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-

Regulació del TOT INCLÓS

-

Limitació dels cotxes de lloguer

-

Acotar la pressió humana en espais naturals

-

Millora de les condicions laborals, repartiment dels beneficis.

La COVID i la crisi sanitària ha portat més raons per treballar en aquest canvi de model.
Què ha ocasionat la COVID i que fa veure què cal treballar en un canvi de model?
-

Crisi del sector turístic (dependència del turisme)

-

Caiguda del PIB balear en un 40%

-

Mesures de prevenció sanitària

-

Preus elevats amb caiguda d’ingressos- crisi social

-

Incertesa internacional

Truyol explora el futur desitjat i en què treballen per aconseguir-lo:
-

Decreixement turístic

-

Diversificació econòmica: energies renovables, cultura, cures…

-

Habitatge accessible

-

Barris diversos, vius i cohesionats

-

Teixit productiu local I divers

-

Mobilitat sostenible

-

Repartiment equitatiu de la riquesa

El debat va acabar amb la intervenció de Vedran Horvart que ens va explicar el cas de
Croacia. Vedran coordina el projecte transnacional del GEF sobre turisme on l’objectiu
es treballar per la transformació de la industria turística amb l’objectiu de disminuir les
emissions de carbó.
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Vedran afirma que la industria del turisme pot transformar-se. Ens explica les fases del
desenvolupament que ha patit Croàcia, amb una construcció massiva d’hotels als anys
90, una posterior disminució del turisme degut a la situació de post guerra i un augment
l’any 2000 i particularment al 2010, on Croàcia s’uneix als països europeus amb un major
creixement del turisme. Aquest abordatge extractivista del turisme comporta
moltíssimes conseqüències. En el cas de Croàcia Vedran ens explica que el Ministeri de
Sostenibilitat i el Ministeri de Turisme treball de forma independent, el Ministeri de
Sostenibilitat no té en compte l’impacte del turisme a nivell climàtic. Des dels verds
estan treballant per tal de fer pressió i incidir sobre aquests temes.
Ens parla de l’especulació que es viu també de forma similar a Palma i la Costa Brava i
l’abordatge capitalista en relació al tema. També ens explica de la construcció il·legal
relacionats amb la corrupció, on molts terrenys rurals han estat requalificats per fer
construccions destinades al turisme. A nivell local també hi ha subordinació de regidors,
alcaldes… en favor de la construcció de grans infraestructures turístiques. Igual que
passa en altres zones a Dubrovnik per exemple no hi ha gent que visqui al cas antic de
la ciutat, i d’altres impactes negatius que ocasiona el turisme de masses.
Vedran ens aporta també algunes dades que han obtingut després d’una cerca que han
fet sobre l’impacte del turisme a Croàcia, i un dels problemes que s’ha vist afecten més
és l’ús dels creuers o vols low cost i que les autoritats no reconeixen com a factor que
impacta en la petjada de carboni que genera el turisme. El turisme de creuers, a Croàcia,
rep el suport política i gairebé no té restriccions.
Actualment a Croàcia els grans inversors turístics estan intentant transformar el territori
per dedicar-lo al turisme de luxe. Amb una especulació amb gran impacte sobre les
comunitats locals.
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El COVID ha ocasionat una ruptura del turisme i es pregunta si aquest fet pot ser una
finestra d’oportunitat per canviar el model turístic. Planteja treballar per redirigir el
turisme, la pandèmia i el canvi climàtic han de ser les dues referències per aquesta
transformació.
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➢ Green Red Dialogues: per una Fons de recuperació europeus verds i
socials. 22 de desembre de 2020

En el darrer acte de 2020 que vam organitzar dins el cicle de conferències Green Red
Dialogues vam abordar el tema dels fons de recuperació europea. Un tema cabdal per
l’economia i per al futur dels estats membres i per tant de la UE. Amb la voluntat
d’escoltar les propostes que ens fan arribar des dels verds ens citem uns dies abans del
Nadal, una data que no va minvar l’interès per aquest debat i al que es van connectar
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més de 60 persones el mateix dia del debat via zoom i canal YouTube de la Fundació
Nous Horitzons i que ha comptat amb 366 visualitzacions posteriors, estem segurs que
encara rebrem més visites en un futur. Destaquem la procedència dels assistents amb
diverses connexions des d’Alemanya i altres països europeus que a més van participar
activament a través del xat formulant preguntes i fent-nos arribar les seves reflexions.
El cartell de ponents era un reclam ja que vam comptar amb destacades personalitats
com les del Secretari General de CCOO Catalunya, Javier Pacheco, Henrike Hahn,
eurodiputada alemanya del grup dels verds i membre de la comissió d’Indústria al
Parlament Europeu i Laura Campos, alcaldessa de Montcada i Reixach una de les zones
més industrialitzades de Catalunya.
Henrike Hahn va ser l’encarregada d’iniciar el debat, en la seva intervenció ens va parlar
de les propostes del grup verd sobre els fons de recuperació europeus, ens va explicar
les propostes que s’han presentat a la comissió definint-les com una oportunitat per a
crear un nou marc. Un nou marc que tingui en compte l’eficiència climàtica, Henrike ens
va explicar com cal utilitzar els fons de recuperació per treballar en l’eficiència
energètica, s’ha d’anar en aquesta direcció i per assolir aquest canvi, i per això cal saber
que vol dir aquest canvi, transformat en mesures per a cada un dels estats membres.
Ens hem de preguntar que implica aquesta injecció de capital, quines mesures
mediambientals s’han d’adoptar i quines mesures de recolzament hem de tenir en
compte per adaptar les PIMES i la industria per a que duguin a terme els canvis. Ens va
parlar també de la necessitat de no oferir permisos retribuïts per a que els països pugin
contaminar, cal treballar en l’eficiència energètica a partir de:
-

Creació d’ocupació

-

Un abordatge estratègic, amb el desenvolupament de sistemes energètics
sostenibles com per exemple el solar, fent-los més durador.

-

Eficiència climàtica.
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Henrike va concloure la seva intervenció apel·lant a la necessitat d’un canvi de model
productiu, sabent les conseqüències del mateix, ens va dir que la transició comporta
conseqüències importants i que s’hauran d’assumir, com per exemple, la
descarbonització comporta la pèrdua de llocs de feina ( Astúries, Palència...), la diputada
coneixedora del tema ens va traslladar les xifres que s’han de tenir en compte i que
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seran el destí de moltes persones i que per això, des de la perspectiva europea, s’han de
recolzar i aplicar mesures d’una manera justa, s’han d’aplicar a diferents regions i
intentar trobar el punt d’equilibri, com es gasten els fons i gastar-los de forma correcta
serà l’objectiu a aconseguir.
Per la seva banda, Javier Pacheco, va fer un repàs dels diferents aspectes centrant la
seva intervenció en 4 polítiques concretes:
-

Potenciació de les energies renovables--- una nova estratègia industrial

-

Canvis normatius

-

Un nou model de mobilitat

-

Una agenda efectiva per a una transició justa

A partir d’aquests 4 eixos fa repàs dels diferents aspectes en relació als fons de
recuperació europeus i el cas concret d’Espanya dels reptes que planteja la gestió dels
fons, i de les debilitats estructurals del teixit productiu espanyol i del model de
governança. Ens va parlar de quins han de ser els eixos transversals que s’han d’abordar
per:
-

Contribuir a un nou equilibri territorial de l’economia espanyola

-

Augmentar la dimensió de les empreses

-

Impulsar projectes que donin rellevància a la cooperació empresarial i
territorial

-

Enfortir els processos de transició justa que afavoreixin l’ocupació de qualitat i
disminueixin les desigualtats

Pacheco va enumerar quines han de ser les prioritats que defensen des del sindicat en
matèria de transició energètica i mobilitat:
-

Una nova estratègia industrial
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-

Canvis normatius

-

Un nou model de mobilitat

-

Una agenda efectiva per una transició justa

Va acabar presentant les prioritats d’actuació en diferents àmbits com la transformació
digital, l’àmbit de les cures ( com s’ha vist en la gestió de la crisi de la COVID) i en l’àmbit
de l’educació.
Laura Campos va ser la darrera en oferir-nos el seu punt de vista en relació al tema i en
aquest sentit va començar apel·lant la necessitat que la UE escolti als municipis. Laura
Campos va explicar el cas de Montcada i estenent-lo a la zona de Catalunya, el territori
més industrialitzat d’Espanya depenent d’energies fòssils. Per tant un model molt
depenent i que necessita un canvi. Per a ella el canvi ha d’anar acompanyat de mesures
que tinguin en compte la igualtat de gènere i les demandes dels agents socials cap a on
han de destinar-se els fons de recuperació.
L’actual context de crisi en el qual es troba Catalunya i que ha afectat molt severament
el territori amb el tancament en els darrers anys de moltes empreses, empreses que
deslocalitzen per produir en països més barats, i per tant el tancament d’empreses sense
causa econòmica, requereix d’una nova reindustralització però no com la que es dona
actualment, basada en centres logístics. Per a ella, com alcaldessa de zona industrial
demanda una industria de producció i amb valor afegit. Ens parla de l’esgotament del
model. Per això creu que els fons de recuperació europeus son una gran oportunitat per
un canvi de model productiu i per una veritable transició energètica. Ens enumera 6
criteris segons els quals la UE hauria de distribuir els fons de recuperació. Els projectes
a impulsar haurien de:
1.- Invertir en economia productiva en el sentit de fomentar la mobilitat sostenible.
Impuls del vehicle elèctric, foment del transport públic i de mercaderies, transformació

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2020

del model econòmic en polítiques que fomentin el New Green Deal, transició cap a una
transformació digital i una reindustralització verda on l’objectiu climàtic sigui la
descarbonització de l’economia.
2.- Lideratge públic de les polítiques industrials.
3.- Fomentar un projecte industrial nacional.
4.- No es poden beneficiar dels fons europeus només les grans empreses, Catalunya és
territori de PIMECS i s’han de tenir en compte.
5.- Impulsar la reconstrucció feminista ( que treballi la bretxa salarial i pel foment de
treballs de qualitat).
6.- Garantir l’equitat i la protecció social.
Per a Laura Campos aquest criteris son els que la UE hauria de tenir en compte a l’hora
de distribuir les ajudes.
La jornada va acabar amb un enriquidor debat a partir de les preguntes i reflexions que
els assistents ens veren fer arribar a través del xat. Aquest debat es pot recuperar a
través del nostre canal YouTube.
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