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Programa Jornada 8 d’octubre
Recuperem els Serveis PúblicsDefensem la Vida!



2

Organitzem una jornada d’intercanvi per enfortir els serveispúblics
Les transicions ecosocials i ecofeministes són ara ja no només necessàries sinó tambéineludibles en el creuament de crisis que vivim. Per a impulsar aquestes transicionsl’aposta per la defensa dels serveis públics democràtics, com a paraigües de cura ipreservació dels béns comuns, requereix de la construcció de ponts, teixir aliances irelacions entre diferents actors i moviments en sectors clau com la salut, l’aigua,l’energia, les cures, l’alimentació, l’educació, l’habitatge, la cultura, entre d’altres.
Juntament l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Enginyeria SenseFronteres (ESF), les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya(aFFaC), Salut, Drets i Acció, i l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública(AMAP) organitzem la jornada “Recuperem els Serveis Públics. Defensem la Vida!”el proper dissabte 8 d’octubre de 2022 per tal de construir i reforçar aliances irelacions entre diferents actors i moviments, conscienciar i enfortir l’impuls políticsobre la importància dels serveis públics democràtics i pensar en les necessitats defutur per a la garantia i defensa d’aquests.
Els objectius que ens plantegem en aquesta jornada són:

 Construir i reforçar aliances i relacions entre diferents actors i moviments Conscienciar i enfortir l’impuls polític sobre la importància dels serveis públicsdemocràtics Pensar en les necessitats de futur per a la garantia i defensa dels serveispúblics Construir relat comú
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Programa Dissabte 8 d’octubre

10-10.05 Presentació de la Jornada

10.05-11.30h

Taula rodona: Els serveis públics com a resposta
 Emergència climàtica - Beatriz Felipe de CICrA Perspectiva feminista front a l’austeritat - BlancaBayas de l’Observatori del Deute en laGlobalització (ODG) Poder corporatiu – Júlia Martí de l’Observatorio deMultinacionales en América Latina (OMAL) Crisi democràtica i noves governances - EdurneBagué de la Càtedra Internacional UNESCODesenvolupament Humà Sostenible de l’UdG icoordinadora de la Comunalitat del Gu ̈ell

Modera: Lidón Gasull, de les Associacions Federades de Famíliesd´Alumnes de Catalunya (aFFaC)
Fila zero amb moviments i col·lectius pels serveis públics

11.30-12h Pausa-cafè

12-13.30h

Taller: Quin escenari tenim?
Definint fortaleses i reptes per a la defensa dels serveispúblics.
En aquest taller detallarem barreres i fortaleses dels diferentssectors dels serveis públics en base a 4 eixos:a. mobilització i empoderament de la ciutadaniab. incidència política i influència en les institucions, normativac. enxarxament dins el sector i amb altres sectorsd. comunicació i relat

13.30-15.30h Dinar

15.30-17h

Taller: Quin escenari volem?
Teixint estratègies i aliances per a la construcció dels modelsde serveis públics que necessitem
Es treballarà en grups paral·lels en els següents temes:
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1. Desprivatització: experiències per aprendre, estratègies ialiances per avançar
2. Suport mutu en la defensa dels serveis públics (micro imacro): experiències per aprendre, estratègies i aliances peravançar
3. Judicialització i contraofensiva del poder corporatiu:experiències per aprendre, estratègies i aliances per avançar
4. Revertir les retallades i el discurs de l’austeritat: experiènciesper aprendre, estratègies i aliances per a canviar hegemonies
5. Quin(s) model(s) defensem i com s’articulen? Públic, públic-comunitari. Democratització dels serveis públics

17.00h - 18.30h Plenària tancament

18.30-19.00h Pica-pica d’enxarxament

Descripció dels tallers
Taller Matí (12h-13.30h): Quin escenari tenim? Definint fortaleses i reptes per a ladefensa dels serveis públics.
En aquest taller detallarem barreres i fortaleses dels diferents sectors dels serveispúblics en base a 4 eixos:a. mobilització i empoderament de la ciutadaniab. incidència política i influència en les institucions, normativac. enxarxament dins el sector i amb altres sectorsd. comunicació i relat

Taller Tarda (15.30-17h): Quin escenari volem? Teixint estratègies i aliances per ala construcció dels models de serveis públics que necessitem
Es treballarà en grups paral·lels en els següents temes:
1. Desprivatització: experiències per aprendre, estratègies i aliances per avançar
Mobilitzacions al carrer, incidència en l’àmbit judicial, treball parlamentari... les lluitescontra les privatitzacions són diverses. Com construïm estratègies per recuperar allòpúblic? Com les pensem des de cada moviment i com ens ajudem mútuament aempènyer processos desprivatitzadors?
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En aquest taller partirem de les experiències en diferents moviments per veure quèpodem aprendre de victòries anteriors en defensa d’allò públic i quines poden ser lesnoves iniciatives desprivatitzadores que ens portin a recuperar espais.

2. Suport mutu en defensa dels serveis públics (micro i macro): experiències peraprendre, estratègies i aliances per avançar
Les situacions d’urgència i crisis sobreposades posen la ciutadania i els movimentssocials en un atzucac d’haver de sostenir la precarietat i el malestar alhora que continuala lluita per recuperar allò públic-comunitari.
Com es concreta el suport mutu en el context de la defensa dels serveis públics? Enaquest taller debatrem sobre estratègies conjuntes per acollir aquests reptes, des d’allòmés micro (grups de suport mutu, respostes conjuntes a situacions d’emergència,compartir aprenentatges, etc.) a allò més macro (campanyes conjuntes, coordinacióentre col·lectius i plataformes, fronts comuns per a objectius compartits, accionsdirectes, etc.).
3. Judicialització i contraofensiva del poder corporatiu: experiències peraprendre, estratègies i aliances per avançar
Com afrontem la judicialització del poder corporatiu en la defensa dels serveis públicsi l’ofensiva cap els moviments socials? En aquest taller analitzarem el context iimpactes de l’acumulació de poder per part de les grans corporacions i l’ús delstribunals per a bloquejar decisions que afecten als seus interessos (judicialització delleis i processos democràtics garantistes, entre d’altres).

4. Revertir les retallades i el discurs de l’austeritat: experiències per aprendre,estratègies i aliances per a canviar hegemonies
Les polítiques d’austeritat s’han entès com a sinònim de retallades que han acabatrepercutint sobre els serveis bàsics per a la vida. En un context d’entrecreuament dediverses crisis en què es fa evident que hi ha sistemes polítics i econòmics que xoquenamb els límits biofísics del planeta, cal reflexionar sobre la redistribució i les transicionsecosocials justes.
Quin/s relat/s existeixen al voltant de l’austeritat? Com operen les polítiquesd’austeritat? Quin pronòstic tenim? Quines lluites i estratègies podem construir desdels moviments socials per confrontar-les? en aquest taller debatrem sobre algunesd’aquestes qüestions.

5. Quin(s) model(s) defensem i com s’articulen? Públic, públic-comunitari.Democratització dels serveis públics
Quins serveis públics volem? Com hem de gestionar/administrar els serveis públicsperquè realment donin resposta a les necessitats de les persones (públic; públic-privat;públic-comunitari)? Quin tipus de gestió és el més adequat per a cada servei?
En aquest taller farem una posada en comú ‘experiències i farem un debat sobre elsmodels existents. També compartirem com es concreten les propostes quan venen desde la dimensió comunitària i quins exemples coneixem des dels nostres sectors i àmbitsde lluita i activisme que estiguin funcionant per democratitzar els serveis.


