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PACTE PER BARCELONA 

ACTA-RESUM DE LA SEGONA REUNIÓ PLENÀRIA     

22 de juny de 2020 

 

 

La segona reunió plenària del Pacte per Barcelona es va celebrar telemàticament el 
dilluns 22 de juny  de 2020.  

Van participar-hi un total de 39 persones, representant al màxim nivell entitats i 
institucions de la ciutat, i els representants dels Grups Municipals presents al 
Consistori. 

 

1/ Inici de la sessió. 

La reunió va estar presidida pel primer Tinent d’Alcaldia, Jaume Collboni, que excusa la 
presència de l’Alcaldessa per motius personals  i agraeix l’assistència de tots els 
participants del Pacte. 

Exposa que el Pacte per Barcelona es va iniciar com una iniciativa del conjunt de grups 
polítics de l’Ajuntament de Barcelona quan va començar la crisi de la pandèmia, per a 
sumar esforços amb el conjunt d’entitats de la ciutat i per traçar una estratègia 
comuna per sortir d’aquesta crisi, que va començar sent socio-sanitària i que també té 
repercussions de caràcter social i econòmic, però que alhora presenta oportunitats 
que el conjunt de la ciutat sabrà aprofitar en favor del bé comú. 

Sabem que aquests consensos fa que haguem de renunciar a propostes màximes en 
favor d’un acord que permeti un pacte que estigui vigent en els propers 18 mesos i que 
sigui un punt de sortida en l’àmbit econòmic, dels drets socials, del model urbà, la 
cultura, l’educació, les relacions  internacionals, la ciència , els esports i l’economia 
digital. 

Aquest segona trobada de la Taula de ciutat  té lloc després de la feina de totes les 
taules sectorials que porten 2 i 3 sessions i on s’han fet propostes i reflexions,  i per 
garantir la transparència del procés totes les reflexions i aportacions estan penjades al 
web i accessible a tothom. 
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La sessió d’avui la fem a partir de l’acta de la primera sessió, que donarem per 
aprovada si no teniu inconvenient, i amb un document bàsic amb 10 grans objectius i 
prioritats estructurals de la ciutat, a partir de les quals volem desgranar propostes 
concretes. Tots els participants heu rebut la convocatòria amb aquest document:  Una 
primer proposta amb 10 objectius i 10 prioritats, un apartat del paper de les ciutats, 
les demandes que plantejaria Barcelona a les altres administracions, i un punt final 
sobre l’exercici de coresponsabilitat que suposa construir aquest Pacte conjuntament i 
desenvolupar-lo en el futur. 

Som conscients que algunes entitats d’aquesta Taula no esteu a les Taules sectorials i 
entenem que ens podeu fer alguna aportació concreta però seria fonamental centrar 
aquesta sessió en aquests 10 objectius. 

Agraeix la feina intensa de tots els participants, entitats i grups municipals, dels serveis 
tècnics de l’Ajuntament i dels seus funcionaris que estan fent un paper clau en 
l’evolució de l’organització d’aquest procés. Un procés que ha generat un coneixement 
no menor, tenim uns 70 documents dels participants penjats que representen més de 
500 propostes, que és un bagatge, riquesa i coneixement acumulat de les entitats i 
grups municipals que té molt valor per nosaltres. Estem convençuts que estem fent 
una gran aportació per a la sortida d’aquesta crisi que és el que la ciutadania espera, 
no només del representants públics sinó de les entitats que els representen.  

Dona la paraula a les entitats del món econòmic i laboral. 

En representació de CCOO, el Sr. Toni Mora¸ manifesta que no és el mètode més 
apropiat per parlar de diàleg social sinó que és un mètode de participació global però 
no és la manera de poder concertar i reclamen espais més concrets amb menys gent 
per parlar de coses més concretes. Exposa que poden estar d’acord amb els elements 
de manera genèrica però s’ha de lluitar contra la precarietat laboral i social de manera 
conjunta, que ara mateix consisteix en sostenir la indústria a Barcelona: Nissan ha de 
continuar a Barcelona i hem de fer tots els esforços possibles perquè la factoria de 
Nissan no desapareixi, igual que l’escorxador de Mercabarna i els seus llocs de treball. 
El Turisme és un element central de l’activitat econòmica i laboral, però ha de ser un 
turisme sostenible i de convivència, que entre tots hem de fer possible eliminant la 
precarietat laboral del sector. Considera que la bretxa digital és bretxa social, i hem de 
fer possible que tothom tingui accés a les noves tecnologies, internet i la seva 
participació social, en l’activitat econòmica i laboral. Un altre tema que considera 
important és la mobilitat, dona valor als esforços que està fent l’Ajuntament i les 
iniciatives de participació en les quals es volen implicar, perquè no volen la tornada a la 
vella normalitat, com pot ser la concentració de vehicles privats, i això s’ha de fer amb 
la participació dels agents socials i econòmics. 
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Pensar en la ciutat és pensar en l’àrea metropolitana i en la regió metropolitana, 
Barcelona sola no tira enlloc, s’ha de pensar en la gent que entra i surt de la ciutat i no 
només en aspectes de mobilitat. 

Comparteix la idea de que conviurem amb una sèrie d’emergències durant molt de 
temps: l’emergència  sanitària que no desapareixerà, la por de la població a fer 
determinades coses; la social i econòmica, de la lluita contra la precarietat i del 
manteniment dels llocs de treball que necessita un diàleg permanent amb els 
treballadors per no precaritzar els llocs de treball. Des de CCOO demanen un espai de 
diàleg perquè creuen que aquesta fórmula del Pacte queda curta per aquests temes. 

En representació de la UGT, el Sr. Josep Santcristòfol, comparteix el que ha exposat el 
Toni de CCOO i remarca tres qüestions que considera molt importants i transversals:  

- Mobilitat: volen participar en aquest tema i assentar les bases d’un pacte de 
mobilitat per Barcelona, que tingui a veure amb un pacte del temps, perquè 
serà molt important la flexibilitat en els horaris i el suport al comerç de 
proximitat en el que tenir un model de  mobilitat és fonamental. 

- Política industrial: l’Ajuntament té un abast limitat, però és fonamental que en 
el sòl industrial s’estableixi activitat industrial amb valor afegit, i no cometre 
l’error de destinar una gran quantitat de metres quadrats a la logística i no a la 
producció. 

- Atenció a les persones en les dues vessants: la sanitat i la dependència. Aquest 
Pacte ha de dir molt en aquest tema, perquè s’ha de cuidar a la ciutadania. 
Sabem que l’Ajuntament té unes competències limitades però s’ha d’arribar a 
algun tipus d’acord per cuidar a la gent que en alguns casos està abandonada. 

El Sr. Ángel Hermosilla, en representació de la PIMEC, considera que els 10 objectius 
prioritaris i principis exposats al document estan ben dissenyats, igual que el mètode 
que s’ha seguit, tot i que s’ha de detallar, sobretot els objectius. Exposa la importància 
que per ells té la dotació pressupostària, perquè sense dotació no hi ha acció. El 
consens ha estat important i s’ha de mantenir amb l’ajuda de l’Ajuntament, vol posar 
com exemple el CESB. Creu que aquest és un Pacte de tothom que ha de liderar 
l’Ajuntament i que aquest Pacte ha de ser el seu full de ruta del futur. Apunta que 
aplaudeixen la part final del document que parla dels romanents i de les inversions en 
infraestructures de transports. Qualsevol actuació que es porti a terme ha de respectar 
el model econòmic que tenim i ha de recolzar el teixit empresarial que tenim, es 
refereix al tema de la mobilitat, tenint clar que hem d’anar a un nou model de 
mobilitat però respectant el que tenim. El turisme, el comerç de proximitat i la 
indústria ha d’estar en un context de mobilitat que sigui apropiat, i s’ha de promoure 
les noves activitats: les noves tecnologies, la recerca, el coneixement, igual que és 
important tenir present els temes per introduir canvis necessaris. 
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El Sr. Àlex Goñi, de PIMEC Comerç, exposa que s’ha de treballar des d’un concepte 
més ampli, el suport del comerç és mobilitat i turisme, però és parla de decreixement 
de turisme. Quan s’ha de parlar de canvi, es parla de la reducció i eliminació del 
vehicle, però de quin tipus de vehicle?. Els comerciants ho estem passant molt 
malament però s’ha de pensar en gran, en com podem fer “la Gran Barcelona”. 

En representació de Foment del Treball, la Sra. Mar Alarcón, comparteix la idea que 
els principis es podrien resumir en fer-ho entre tots amb responsabilitat. Manifesta 
que els objectius estan plenament alineats amb el pla de xoc que van elaborar, un pla 
força extens però que coincideix amb els deu objectius,  i que es va entregar a la Taula 
d’Economia. Veiem que és un Pacte que busca el consens i considera que el repte serà 
desenvolupar els punts concrets, els espais que ara tenim buits, perquè són objectius 
molt ambiciosos i veurem com es baixa al detall, quines seran les accions, on esperem 
que es puguin incorporar les nostres propostes, de les quals també vam entregar un 
document específic de mobilitat, ja que serà un element clau. Coincidim amb PIMEC 
que caldrà una bona dotació pressupostària per portar-ho endavant i executar-ho. 

El Sr. Constantí Serrallonga, de la Fira de Barcelona, manifesta que com a Fira es 
senten molt còmodes amb aquest document concís i clar, i amb les deu línies de 
treball, sobretot amb els apartats A i J del document on es parla de reactivar i enfortir 
el teixit productiu i comercial en el qual poden contribuir, i també el punt I  on es parla 
de reactivar la ciutat com a destí turístic urbà segur, on tenen un paper clar. Per poder 
contribuir a aquests objectius és necessari reiniciar l’activitat, avui tenim una bona 
notícia amb el Decret de la Generalitat que ens deixa un espai molt ampli d’actuació, 
però necessitem dues coses més: que el mercat segueixi, això depèn de la seguretat de 
les persones, per aquest motiu estem treballant en protocols segurs amb l’Hospital 
Clínic, però hem de tornar a l’activitat normal, ser exemples, tornar als restaurants, 
cinemes, donar percepció de seguretat, i d’altra banda ens trobem amb el risc 
comercial de les empreses, que valorin si la inversió és molt alta per el rendiment que 
poden tenir. El programa del 2021 és excepcional i hem de treballar per que així sigui. 

En representació de Barcelona Global, el Sr. Mateu Hernández, dóna les gràcies als 
Grups Municipals pels acords als que estan arribant per tirar endavant pressupostos i 
altres projectes, i pel talant polític de l’Ajuntament de tots els colors. 

Vol partir d’una frase que és “Atrevim-nos i fem que passi”: 

- Atrevim-nos a tirar les muralles metropolitanes, tema que surt en totes les 
intervencions, i sobretot fem que passi. Barcelona ja no és la ciutat dels 100 
km2 ni tampoc l’àrea metropolitana de més de 30 municipis, és la regió 
metropolitana i això s’ha vist claríssim durant aquesta pandèmia, tant en el 
tema sanitari com en el de mobilitat. Si no ho fem aquesta ciutat tindrà uns 
límits que li impediran créixer. 
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- Atrevim-nos a una aposta pel talent, no surt en els 10 objectius del Pacte i 
hauria de sortir el primer, Barcelona s’ha d’orientar al talent, cap el talent 
recercador, emprenedor, creatiu, inversor, industrial, ha de ser una aposta total 
de ciutat. 

- Atrevim-nos a explicar-li al mon què és Barcelona, no en clau política sinó 
social, d’iniciativa comercial, turística, emprenedora, industrial, que s’ha de fer 
amb més valentia que en el passat. 

- Atrevim-nos a tornar a tenir més projectes urbans: el nou Clínic, la nova Vall 
d’Hebron, la Ciutadella del Coneixement, el projecte de les Tres Xemeneies, 
apostar per una nova Expo, què fem amb el Bon Pastor, què fem amb el centre 
de Barcelona (magnífica notícia de que Apple s’instal·la a Pl. Catalunya), 
apostem pel centre de Barcelona i per un turisme millor. 

Per últim, demanen menys soroll en temes importants com mobilitat, urbanisme, 
22@, més diàleg amb els actors implicats, no només per parlar de moratòries o 
mesures molt limitades, sinó que la ciutat avanci en clau metropolitana. 

La Sra. Eugènia Gay, de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 
Catalunya, explica que després de revisar la documentació volem fer una sèrie 
d’aportacions que creuen interessants per afegir al document.  

- Reivindiquen que Barcelona és una ciutat de professionals tal i com s’ha posat 
de relleu durant la pandèmia el paper fonamental de les professions 
col·legiades, especialment del sector sanitari com els  infermers, farmacèutics i 
també treballadors de l’advocacia, socials, docents, etc. Creuen que és un punt 
molt important i que dóna una projecció europea i internacional, amb la 
importància i el motor que representa per a la ciutat la celebració de 
congressos professionals, fet que s’ha de seguir fomentant. També volen 
destacar la formació, els serveis d’orientació professional i les borses de treball 
dels col·legis professionals, que estan donant molt de moviment i molta 
activitat. Destaca la diferencia entre autònoms i mutualistes, i reclamen que 
tinguin les mateixes condicions i beneficis. 

- Reivindiquen Barcelona com a Ciutat dels Drets: el dret a l’habitatge, els drets 
energètics, el drets a l’educació i a la salut, els nous drets digitals. Explica que 
han fet, conjuntament amb altres entitats,  la Carta dels Drets Digitals i es troba 
en el Ministeri d’Economia tirant endavant la iniciativa de “Barcelona capital 
dels drets digitals”. 

- Considera molt important que l’Ajuntament i aquest Pacte de Ciutat contempli 
la mediació i l’arbitratge com a eines de resolució alternativa de conflictes. La 
situació que viurà l’administració de justícia, serà d’un col·lapse sense 
precedents històrics, i no hem d’oblidar que la justícia és un servei públic 
essencial en el qual hem de focalitzar tots els esforços. Aquest col·lapse no serà 
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només pel retràs que porten en els darrers anys sinó també arran de la crisi de 
la pandèmia sanitària se’n derivarà una crisi social i econòmica de la que 
n'estem sent tots testimoni i que suposarà un allau de demandes: ERTES, 
concursos, arrendaments,  en matèria de família, que serà pràcticament 
impossible de donar resposta. 

En representació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, la seva degana, la Sra. 
Assumpció Puig, comparteix les aportacions de l’Eugènia: Barcelona és una ciutat de 
professionals i hem de donar valor a que aquests professionals que fan que aquesta 
ciutat vagi endavant. Explica que forma part de la Taula de Model Urbà i estan 
treballant molt el tema de la mobilitat, de rehabilitació i renovació dels edificis, 
matèries que troba a faltar en la Taula del Pacte. Exposa els següents punts dels 
document: 

- Punt A, en relació amb el comerç, s’ha de procurar una equitat del comerç de 
proximitat local i artesanal en front de les grans superfícies. 

- En el punt D, convertir l’habitatge en una resposta econòmica, social i 
ambiental davant a la crisi és positiu, però a partir de la rehabilitació i 
actualització dels habitatges, convertint l’habitatge en un objectiu per assolir 
una societat equilibrada, inclusiva i moderna. La Unió Europea ha dit que la 
reactivació ha d'anar cap a la rehabilitació, la renovació dels edificis i transitar 
cap a les energies renovables. El segon consum d’energia, a tota Europa, són els 
edificis, i a Catalunya tenim edificis molt obsolets. Creu que en el document 
falta entrar en aquest tema. 

- El punt F, avançar cap a un nou model urbà més basat en la proximitat. Aquí es 
parla de reducció d’emissions i hauria de parlar també del parc edificat, la seva 
transició cap a les energies renovables. 

A la Taula de Model Urbà portaran el tema de la Ciutat de 15 minuts,  que és la ciutat 
de proximitat, renaturalitzar la ciutat i fer corredors verds a Barcelona per promoure el 
benestar de les persones. 

Un altre tema que considera important és la captació i atracció de talent, a Barcelona 
ja tenim talent però s’ha de pensar en atraure més. 

També exposa que s’ha de promoure la ciutat també com a ciutat d’arquitectura, molt 
del turisme ve per l’arquitectura de la ciutat. 

Finalment manifesta el seu acord amb el document, obrint cap a altres administracions 
i liderant Barcelona com a capital que és, tenint present que també s’ha de tenir en 
compte a una xarxa de ciutats que estan, no només al voltant de l’àrea metropolitana, 
sinó més allunyades però que en xarxa poden fer molt d’ intercanvi amb Barcelona.   

Dona pas a les entitats de l’àmbit social. 
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La Sra. Francina Alzina, de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, 
consideren que els 10 objectius plantejats en el document del Pacte recullen molt 
encertadament els espais en els que s’ha de treballar i pels quals cal un compromís 
d’agents socials, econòmics, polítics i ambientals. Exposa que en relació amb els eixos 
C i D relatius a reforçar els serveis socials i el dret a l’habitatge com a eines clau, 
considera que en els 2 casos caldrà:  

- Garantir la interlocució directa i regular entre el Tercer Sector Social i 
l’Administració, i augmentar la cooperació i el treball conjunt dels serveis 
socials bàsics i les entitats socials. En els pròxims mesos viurem una crisi social i 
econòmica molt important i caldrà prendre decisions que impliquin mesures 
transformadores i de canvi estructural. 

- En matèria d’habitatge creuen que és clau el paper de l’Ajuntament per 
incrementar el parc d’habitatge social i prendre mesures per evitar les 
situacions de pobresa energètica. De la mateixa manera és necessari fer un 
front comú de totes les institucions i del conjunt d’agents socials per impulsar 
un nou Pla Nacional de l’Habitatge. 

Finalment també pensen que serà vital el treball d’àmbit comunitari i centrat en les 
persones, i l’aposta per la contractació reservada i concertada. 

En representació de la Federació de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), la Sra. Teresa 
Martínez, apunta que la seva impressió fins ara del Pacte per Barcelona, és que els 
sectors econòmics tenen la voluntat de restablir el sistema econòmic tal i com era 
abans de la pandèmia. Posa de manifest que les entitats socials entenen que la situació 
que es planteja arran de la crisi provocada per la pandèmia no es pot arreglar amb 
solucions com les que s’han aplicat en els darrers anys i que s’han mostrat ineficaces, i 
per aquest motiu les entitats socials faran un front comú per fer força davant les 
administracions, i evitar que les situacions de desigualtat i vulnerabilitat es cronifiquin. 
Amb aquesta finalitat s’han sumat en un document que reflecteix les diferents 
sensibilitats del teixit associatiu que s’han implicat en la crisi de la pandèmia i en 
l’experiència directa de la realitat de les persones que la pateixen, l’han patit i la 
patiran.  

Volem destacar els punts següents: 

- La solució de la crisi actual no pot fer-se de la mateixa manera que l’anterior, 
perquè aquesta encara no està solucionada. No podem repetir, per la 
recuperació de certs sectors econòmics, que augmentin les diferències socials, 
que augmenti la precarietat de la feina i en conseqüència la vulnerabilitat de les 
persones i les famílies. 

- Cal impulsar les economies que valoren la permanència i l’arrelament en el 
territori, la cura en el medi ambient i els valors socials. 
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- La manca d’habitatge social, de recursos en sanitat i educació no es pot repetir. 
- -És intolerable que aquestes diferències siguin evidents en els infants, ja que els 

afecta en el seu futur i en el de tots, també en el de les persones grans. 

Per tant, cal que les administracions augmentin les polítiques socials i posin els 
recursos que ho facin possible a curt, mig i llarg termini. 

Com a representant de la Federació d’Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de 
Catalunya, el Sr. Javier Castelló, volen incidir en que els  infants i adolescents han 
estat els grans oblidats de la crisi. El confinament ha agreujat les desigualtats 
educatives que ja eren preexistents per una manca d’inversió des de fa molts anys. 
Posen de manifest que la millor manera de no deixar a ningú enrere és una escola 
pública de proximitat, demanada de les famílies de Barcelona que es troben amb una 
manca de places, per exemple, en el curs 2020-2021, 337 infants de P3 no tindran 
plaça pública de proximitat. Consideren prioritari pal·liar les desigualtats, combatre la 
segregació escolar i donar la importància que es mereix l’educació pública a Barcelona. 

El Sr. Gerard Esteva, de la Unió de Federació Esportives de Catalunya, apunta que el 
document és un bon punt de sortida i que les aportacions fetes pels participants són 
molt interessants. Remarca dues qüestions que són importants per al sector esportiu: 

1. Reforçar els serveis públics i reforçar el teixit associatiu esportiu. 

2. En els 10 grans objectius de Pacte per Barcelona es important que es faci referència 
al món de l’esport també com un tractor econòmic i social per tal de fer efectiva 
aquesta recuperació. L’esport a través dels esdeveniments esportius, de  la projecció 
internacional, i de la seva pràctica aporta valor econòmic, aporta projecció 
internacional, aporta recuperació del turisme i aporta per tant, felicitat i riquesa a la 
ciutat. És imprescindible que aquest Pacte contempli aquesta estratègia esportiva de 
projecció internacional. 

En representació de l’Associació de Prevenció d’Accidents de Trànsit, el Sr. Ole 
Thorson, exposa que cal canviar el model de ciutat i d’economia. Posa de manifest que 
durant el confinament s’han posat mesures per restar espai al vehicle privat en favor 
dels vianants i ha estat valorat molt positivament. Actualment, està augmentant molt 
l’ús del vehicle privat i s’ha de recordar als conductors que la seguretat viària ha 
d'ajudar a millorar també la salut també dels ciutadans. Apunta la idea que durant uns 
mesos els carrers de Barcelona es mantingui en 30km/h, ja que en carrers molts 
transitats hi ha un augment del soroll provocat pels vehicles, especialment les 
motocicletes. També assenyala que la velocitat reduïda ajuda a minimitzar infraccions, 
com passar els semàfors en vermell, que alhora ajuden a reduir el número de 
col·lisions i perills. 
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En representació del Consell de la Joventut de Barcelona, el Sr. Pau Cruz, manifesta 
que la seva posició és dissenyar unes polítiques de ciutat municipalistes, que són les 
que estan més a prop del ciutadà. Recorda que a la crisi del 2008 es va triar salvar 
l’economia i no la joventut, com a conseqüència molts joves van marxar i d’altres han 
patit la precarietat laboral. Actualment hi ha una mitjana d’atur del 26% entre les 
persones joves entre 16 i 29 anys i els preus dels  lloguers estan al voltant del 90% del 
seu salari mig. La joventut presenta les seves demandes específiques per la ciutat, 
institucions i serveis públics: 

1. Ocupació digna i treball de qualitat. A Catalunya els joves representen l’11% de 
les persones aturades, amb una precarietat laboral que els impedeix 
l’autonomia i la realització com a persones. Proposen: 
- Remunerar les pràctiques obligatòries i establir places per joves en el marc 

d’oferta pública de les institucions, convenis i dels concerts. 
- Replantejar el model turístic i productiu que condemna a la precarietat i a la 

temporalitat. 

2. Garantir el dret d’accés a l’habitatge. Cal: 
- Intervenir els lloguers, expropiar als fons voltor i que crear més habitatge 

públic i protegit. 
- Regulació immediata dels lloguers. 
- Quotes d’habitatge públic per a joves, en especial atenció a aquells que 

estan en una situació social d’exclusió i que són els més afectats per 
aquesta crisi. 

- Nous models d’habitatge i alternatives de tinença. 
- Intervenció del preu dels subministraments bàsics: llum, aigua i gas. 
- Suspensió indefinida dels desnonaments. 

3.  Educació digna que inclogui totes les realitats i que innovi en els seus mètodes. 
- Replantejar l’educació formal i no formal perquè ningú es quedi enrere. 
- Dotar d’equipaments i facilitats per estudiar fora de casa, durant la 

suspensió de les classes i cursos no presencials. 
- Formació en tecnologia. 

El Sr Rodrigo Araneda, del Consell d’Immigracions, pone de manifiesto que teniendo 
en cuenta que el tiempo del Pacto es de un año y medio, los ejes que se están 
configurando son poco concretos y no hay un presupuesto que pueda dar contexto a 
las propuestas. En relación al tercer sector, que forma parte del sector económico, 
tiene actualmente muchas dificultades para mantenerse y no se le está teniendo en 
cuenta. Expone una crítica, sobre todo de las entidades de inmigrantes, ya que se les 
considera receptores de ayudas pero no parte de la actividad económica, y solo se les 
ha invitado a participar en el sector social, del mismo modo critica la falta de 
perspectiva de género y LGTBI.   
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Apunta que un tema que afecta a la globalidad de las personas migrantes, y que puede 
ser un problema para la ciudad, es que en modelos anteriores han sobrevivido con la 
economía sumergida y en un contexto en el que el trabajo es escaso, las dificultades de 
acceso a la economía sumergida serán mayores. 

Considera que no es apropiado que junto a la vivienda esté el modelo económico, ya 
que creen que la vivienda es un derecho. Se debe pensar en otros modelos 
alternativos como son los realquileres de habitaciones, pero desde un modelo 
protegido desde lo social. Finalmente expone que es muy importante que el suelo sea 
tratado no solo desde el punto de vista económico sino también del social. 

Com a representant del Consell de Dones, la Sra. Sylviane Dahan, expressa el seu 
acord amb els deu grans objectius proposats i s’han de concretar. Manifesta que el 
document ha de tenir perspectiva feminista i assegurar la transversalitat de gènere, la 
veu de les dones ha d’estar present en la definició, l’execució de les accions, l’avaluació 
i el seguiment. Apunta la necessitat d’establir una agenda d’actuacions en diferents 
àmbits, que aquestes actuacions mobilitzin els actors socials, i tinguin el corresponent 
suport pressupostari. Aquesta crisi agreuja el dèficit social que patíem anteriorment: 
cues a les portes del Bancs del Aliments, desnonaments paralitzats durant l’Estat 
d’Alarma que es comencen a reactivar, cal desenvolupar intervencions ràpides 
d’emergència amb mesures i projectes a més llarg termini. 

Des del Consell de Dones insisteixen en el caràcter transversal de les actuacions, ja que 
les dones representen la majoria en les cues de la fam, les que tenen les feines més 
precàries en els sectors econòmics més afectats per la crisi, les que assumeixen feines 
de cura i les responsables de les famílies monomarentals. Apunta que dones i nenes, 
per la seva situació de vulnerabilitat, tenen les pitjors amenaces d’abusos i explotació. 

Per finalitzar, fa la reflexió que el retorn a la normalitat no pot consistir en replicar 
simplement models anteriors, sinó la reconstrucció basada en la justícia social i 
ambiental. 

 

El Sr. Joan Martínez, en representació del Consell Assessor de la Gent Gran, vol 
compartir la sensació de solitud que han viscut en la defensa de la veu de les persones 
grans.  

Manifesta el seu acord amb el document com a document de base, i agraeix que 
s’esmenti a les persones grans en la part introductòria, però troben a faltar que no es 
tinguin en compte més enllà d’aquest esment.  

Recorda que la gent gran són els que més han patit la pandèmia i també l’afectació 
més directa de la malaltia, la mort.  Han patit la discriminació en molts àmbits: des de 
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limitar l’accés a l’atenció sanitària per raó d’edat fins a invisibilitzar-los  i  marginar-los 
com si no tinguessin capacitat d’opinar, de decisió  i d’aportar a la societat, com 
sempre han fet. 

Demanen un reconeixement explícit en el document del Pacte amb major visibilitat de 
les mesures que han aportat, que van des de la garantia dels drets i dels recursos, a la 
revisió dels models d’atenció a les persones grans, i sobre tot el compromís de tots els 
participants de que es portin a terme. 

En representació del Consell Municipal de Benestar Social, la Sra. Teresa Crespo, dona 
el seu suport al document enviat. Des del Consell, creuen que cal potenciar la igualtat 
que parla de gènere, però sobretot la igualtat social, territorial i econòmica. Troben a 
faltar el tema del medi ambient, parlar d’una ciutat saludable. 

Un altre aspecte que volen destacar per no deixar a ningú enrere, és la necessitat de 
recordar a la població migrant que treballa a la nostra ciutat, però que la seva situació 
irregular la fa invisible. 

Comenta quatre dels objectius del document del Pacte: 

- Dinamitzar l’economia per crear ocupació ho consideren positiu, però sobre la 
base d’una ocupació de qualitat, salaris justos i contractació que no portin a la 
precarietat que hem patit. 

- Cal polítiques actives d’ocupació per les persones vulnerables, una major 
inversió per potenciar els treballs de cura i l’atenció a les persones al llarg de la 
vida. 

- Cal potenciar l’economia social i solidària i l’economia de proximitat. 
- Cal reforçar els serveis socials, de manera urgent els serveis socials bàsics, 

reformular el concepte de cura de les persones al llarg de la vida i canviar el 
model. 

Finalitza la seva intervenció mencionant que hi ha dos punts més sobre habitatge i 
igualtat d’oportunitats en la infància que volen comentar i que faran arribar a la 
Taula. 

En representació de Fridays for Future, la Sra. Gemma Barricarte,  manifiesta que las 
líneas son muy ambiguas y que en su opinión en las medidas concretas se encontrarán 
las contradicciones. Critican la falta de objetivos mesurables, una hoja de ruta clara, 
establecer el seguimiento del proceso y la falta de transparencia en su financiación. 
Expone una serie de ideas que quieren poner de manifiesto: 

- Ponerle el apellido sostenible a las cosas, no las hace realmente sostenibles, 
sino que lo son cuando asumen una perspectiva metabólica, teniendo en 
cuenta el consumo de recursos y las emisiones. Por ejemplo, un turismo  
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sustentado sobre los principales sectores emisores no es un turismo sostenible 
en ninguno de los casos. 

- Si la cooperación público-privada se basa en la subvención a la industria 
contaminante no será deseable desde la perspectiva ecológica y de justicia 
social. Se necesitan colaboraciones público-comunitarias y reconversión 
energética, aspectos que no aparecen en el borrador del Pacto. 

- Por último, sigue habiendo en general una alarmante falta de transversalidad 
de la perspectiva ecológica. La sostenibilidad debe contemplarse no sólo desde 
el modelo urbano sino desde el sector de la economía. Es necesario un techo 
ambiental generalizado en cada uno de los ámbitos del Pacto. 

Manifiesta que los grupos ecologistas no quieren subscribir ambigüedades y por este 
motivo esperaran a la concreción de los objetivos para posicionarse de forma más 
clara. 

En representació del RACC, el Sr. Lluís Puerto, volen introduir una visió no tan tribal de 
la mobilitat o de la ciutat,  on hi ha una negociació entre les parts: ciclistes, vianants, 
motoristes, ... sinó entendre Barcelona com a única tribu en la que s’ha de posar la 
persona al centre i organitzar la mobilitat envers la demografia, els usos, l’impacte 
ambiental i jerarquitzar aquests usos. 

En relació amb el document, manifesten que per activar el teixit productiu serà molt 
important que les 900.000 persones que entren i surten de la ciutat puguin fer-ho 
sense problemes: s’ha de recuperar el transport públic perquè els moviments 
metropolitans no es poden fer en vehicles de mobilitat personal, i s’ha de reactivar la 
ciutat amb l’intercanvi i riquesa comercial, que depèn molt de l’entorn metropolità.  

En quant al tercer objectiu del document, és important donar seguretat al col·lectiu de 
la gent gran, que és qui més ha patit les conseqüències de la pandèmia i a la vegada 
són grans usuaris del transport públic. S’han de buscar solucions que permetin la 
mobilitat de la gent gran, que tenen por al transport públic i que, d’altra banda,  són 
usuaris de vehicles antics que no volen renovar, per tant, també seran els afectats per 
l’entrada en vigor de la zona de baixes emissions. 

Finalment recalca que Barcelona parteix d’una bona posició, que és una ciutat 
compacta i que s’ha d’aprofitar, però alhora s’ha de tenir present que el repte és a 
l’entorn metropolità. 

Dona el torn de paraula a les entitats del món universitari i científic. 

El Rector Francesc Torres, de la Universitat Politècnica de Catalunya, exposa que la 
UPC pot aportar en els 10 punts que apareixen en el document, entre d’altres: 
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- Per activar i enfortir el teixit productiu compten amb més de 2.600 empreses 
amb les que tenen convenis, col·laboracions, pràctiques d’estudiants i espais 
emprèn de l’UPC. 

- En el tema de la diversificació:  tenen un acord per 3 anys amb Volkswagen i 
SEAT  per enfortir el teixit en l’àmbit de la mobilitat. Posa en valor que  
Volkswagen té a Barcelona un hub d’innovació mundial. 

- Les escoles d’arquitectura treballen en la conversió de l’habitatge en aquesta 
resposta ambiental. 

- En relació amb el rescat del teixit cultural menciona el Projecte d’UPC Arts i 
també el projecte en l’àmbit de les tecnologies de l’esport. 

- En l’àmbit turístic, tenen aliances en internacionals amb un impacte  important 
a la societat. 

- També posa en valor la contribució de la UPC en l’àmbit científic i de recerca. 
 
Finalitza la intervenció posant la UPC a disposició de tot el que l’Ajuntament consideri 
que pot col·laborar. 
 
La Sra. Margarita Arboix, com a Rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
subscriu les paraules del Rector de la UPC i creu que pot recollir el pensament de les 4 
universitats de l’àrea metropolitana de Barcelona. Exposa que són universitats que 
reuneixen pràcticament totes les àrees de coneixement i s’ofereixen per participar en 
totes les àrees  necessàries i especialment en dos àmbits: 

1. La Formació. S’hauran de crear nous llocs de treball perquè molts dels existents 
fins ara desapareixeran i les universitats estan  disposades a formar en aquells 
reptes que la ciutat necessiti. 

2. La recerca. S’haurà de fer un esforç per plantejar reptes concrets des del món 
del treball, de la producció, des dels sectors econòmics, des de la mobilitat, des 
de la biomedicina o des del medi ambient. En aquests reptes, la universitat ha 
de, si cal, transformar les seves  línies d’investigació i orientar-les a allò que avui 
és necessari. 

 
Manifesta la disposició de les universitats a treballar colze amb colze amb la resta de 
participants i fonamentalment a disposició de tots els ciutadans per ajudar en aquesta 
reconstrucció, en aquesta línia faran arribar un document per explicar els àmbits en els 
quals poden col·laborar. 
 
El Sr. Francisco Longo, com a representant d’ESADE, vol compartir la reflexió sobre 
l’objectiu actual que és garantir la reobertura de Barcelona. Barcelona ha tornat a ser la 
ciutat de dins de muralles, just quan havia arribat a ser la ciutat global per definició. 
Recuperar aquesta globalitat i aquesta obertura no es farà simplement obrint les 
fronteres o rebent novament vols a l’aeroport, sinó que requerirà una actitud més 



14  
                                                                

Pacte per Barcelona       
Un nou impuls per la ciutat 

 

proactiva per part de tots, del sector públic i del sector privat. Són especialment 
sensibles al tema de l’atracció de talent en el qual caldrà fer esforços significatius 
perquè la gent disposada a venir a Barcelona a estudiar, a investigar, a fer classes tingui 
les màximes facilitats i sigui acompanyada de la manera més proactiva possible. 
 
En representació de l’IESE, el Sr. Joan Enric Ricart, centra la seva intervenció en tres 
punts: 

1. Aposta pel talent. S’han d’obrir els centres educatius, no podem obrir els bars i 
no els centres educatius. Hi ha protocols, com el que han desenvolupat amb 
l’Hospital Clínic,  que es podrien aplicar més àmpliament de forma 
descentralitzada per obrir escoles i universitats i facilitar aquest tipus 
d’actuació. 

2. Hi ha una gran oportunitat per un Pla Metropolità ambiciós de rehabilitació 
integral dels barris. Ja hi ha iniciatives en aquest sentit, però s’ha d’incloure no 
només l’habitatge públic i privat, sinó també equipaments, aspectes de 
connectivitat i de mobilitat sostenible. Existeix la possibilitat de canviar 
Barcelona amb uns plans que són factibles si hi ha la coordinació i la 
col·laboració público-privada, amb el lideratge de l’Ajuntament. Són plans que 
es poden autofinançar, crear llocs de treball facilitar la reactivació econòmica, 
que responen a molts dels punts del document. 

3. Fa una crida a col·laboració público-privada autèntica, s’ha de fer l’esforç per 
aconseguir que sigui una realitat de confiança mútua entre les parts. 

 
Pren la paraula la Sra. Montserrat Morera, del Consell de Ciutat, per mostrar el seu 
acord amb el document i amb els principis expressats en ell. Volen que es fomentin 
campanyes d’associacionisme per ampliar el teixit associatiu a través dels consells de 
barri i des de la proximitat. L’objectiu que consideren primordial és el del drets bàsics 
de les persones, sobretot d’aquells que els han perdut. Fa referència a dos dictàmens 
del Consell de Ciutat, un sobre alimentació i pobresa i un l’altre sobre desigualtats i 
vulnerabilitats i proposa tirar endavant els acords que es van aprovar en el seu 
moment en aquests dictàmens. 

Vol reforçar la idea que el Consell de Ciutat és l’òrgan més participatiu de la ciutat i 
considera que la Taula del Pacte s’hauria d’haver estructurat a partir del Consell de 
Ciutat, en tot cas, ampliant-lo. 

Torn de paraula per al món cultural i educatiu. 

La Sra. Isabel Vidal, d’ADETCA, expressa la seva conformitat amb el document, però 
creu que la situació ha canviat des de que es va plantejar i que, a més de parlar de 
rescat, cal fer un pas més enllà i parlar de lideratge i impuls cultural.  
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Centra la seva intervenció en una petició i dues idees força. La petició és comptar amb 
un epígraf propi dins el document amb mesures específiques, perquè si hi ha dos 
vertebradors socials aquests són la Cultura i l’Esport.  

Les dues idees força són el lideratge cultural de Barcelona a través de la col·laboració 
público-privada i la Cultura com a motor de recuperació tenint en compte els seus 
agents i tota la cadena de valor. 

La Sra. Judith Carrera, com a directora del CCCB i representant dels grans museus de 
la ciutat, el Liceu, L’Auditori i el Palau de la Música, troba a faltar al document més 
força en el perfil cultural de la ciutat, que a més de cohesionador social pot servir a la 
projecció internacional de Barcelona. Els grans equipaments estan treballant en un 
document de cinc punts que voldrien veure reflectits en el document final del Pacte. 
Tot i que comparteixen objectius amb el món de l’Esport, se senten més propers al 
món de la Ciència o l’Educació i demana que es treballi en aquest sentit en propers 
documents. 

El Sr. Patrici Tixis, del Gremi d’Editors de Catalunya, manifesta que es veuen molt ben 
recollides les aspiracions del món del llibre al document presentat i creu que el 
compromís de la ciutat amb aquest sector ve de fa anys. Per això, convida a rescatar el 
Pacte de Ciutat del Món del Llibre que existeix i posar-lo al dia. 

Pren la paraula la Sra. Francina Martí, de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, que 
parla d’un dels objectius que apareix en el document, que és el d’enfortir el sistema 
educatiu. Per això, s’ha de posar èmfasi tenint en compte totes les etapes educatives i 
considerar el sistema no només des del punt de vista escolar, sinó que s’ha de posar en 
pràctica la Ciutat Educadora. Aquest concepte inclou la participació dels infants i totes 
les entitats i per això cal posar èmfasi i recursos al Pla de barris, com ja s’ha estat fent. 
També és clau la coordinació dels equipaments, també dels culturals i esportius posats 
al servei de l’Educació i la coordinació dels professionals de l’educació, del lleure i 
socials, per fomentar la igualtat d’oportunitats. 

 

 

Intervenen en l’àmbit de la Barcelona Internacional. 

La Sra. Leire Pajín, d’IS Global, troba a faltar al document la referència a Barcelona 
com a capital de recerca i el coneixement, dos aspectes que s’han de tenir en compte 
en la pressa de decisions, que han de jugar un paper clau en la reconstrucció i que han 
de permetre a Barcelona exercir un lideratge internacional. 
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Considera que l’Agenda 2030 està més vigent que mai, creu que ha de ser el full de 
ruta per sortir d’aquesta crisi i felicita el consistori per les decisions que està prenent 
en aquest context. 

El Sr. Antoni Segura del CIDOB dóna el seu suport als 10 objectius del document i 
puntualitza aspectes que segons ells caldria prioritzar com: la lluita contra el canvi 
climàtic, el pacte per la mobilitat o el pacte per un Pla nacional per l’habitatge. També 
cal revertir les retallades en Sanitat i assolir nivells d’inversió europeus, recuperar la 
capacitat de producció de productes bàsics (p.e. mascaretes), més inversió en educació 
i recerca  i reivindicar el talent com a tret distintiu de la ciutat, evitar que la crisi 
incrementi les desigualtats, la pobresa i la precarietat laboral i aprofitar la crisi per 
apostar per un mou model turístic de més qualitat i que aporti més valor afegit. 

Cal sortir de la crisi amb el convenciment que s’ha de trobar un nou model productiu 
que faci compatible l’economia i la salut, amb una complementarietat òptima entre la 
iniciativa privada i la pública. 

El Sr. Miguel Vicente, de Tech City, comenta que els hi agradaria que el document fes 
una aposta més decidida per Barcelona com a Hub tecnològic. Demanen que hi hagi un 
pla de digitalització transversal a la ciutat, que incideixi en sectors clau com el turisme 
o la restauració i un pla de suport a l’ecosistema tecnològic i d’start ups. També 
demanen una aposta més ambiciosa, amb un pla de formació per a joves i aturats en el 
sector tecnològic, que és el que pot generar més oportunitats en aquesta crisi. 

El Sr. Joan Ramon Barrera, del Centre Tecnològic de Catalunya, mostra el seu acord 
amb el document presentat i esmenta dos aspectes rellevants: la coresponsabilitat 
público- privada i el reforç dels serveis públics, per disposar d’una Administració àgil i 
eficient. 

Creu que ells poden ajudar a tirar endavant l’objectiu d’accelerar la transformació 
digital i la capacitat tecnològica de la ciutat i a tall d’exemple presenta dues iniciatives 
que posaran a disposició de les taules: 

- Portant accions que fomentin la digitalització de les pymes i el petit comerç, 
organitzant tallers, taules rodones, capacitant els treballadors que vulguin 
emprendre aprofitant la tecnologia. 

- Projecte per reduir l’escletxa digital de la ciutat. 

El Sr. Enric Banda, del Barcelona Supercomputing Center, manifesta el seu acord amb 
l’esperit del document, en especial amb la visió transversal dels 10 objectius i la 
definició de Barcelona com a capital tecnològica, atraient de coneixement i de talent, 
líder en l’escena internacional. 
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Fa referència a la feina de la taula de Cultura, Educació, Ciència i Esports, on els 
representants del sector científic s’han posat d’acord per concentrar-se en tres punts: 

1. Instar l’Ajuntament a continuar treballant en els eixos del Pacte per la Ciència. 
2. Aplaudir la iniciativa de l’Alcaldia d’ajuntar forces amb grans ciutats europees 

per fer de la innovació i la recerca factors claus de la recuperació. 
3. Volen que en el marc del Pacte per Barcelona es treballin les següents 

prioritats: 
a. Talent i reforç del teixit científic 
b. Infraestructures 
c. Transferència de coneixement 
d. Projecció internacional 

Faran arribar un document per treballar aquests aspectes, en breu. 

La Sra. Georgina Casas, en nom de Lafede (Organitzacions per la justícia global), creu 
que el document és un bon punt de partida i que el repte serà la concreció dels 10 
objectius, que són molt genèrics. Es felicita per la voluntat de consens i de 
transversalitat del Pacte, així com per l’esforç d’agrupar sectors molt diversos. 
Considera que s’han d’entomar canvis profunds i estructurals per revertir les 
desigualtats, que s’han vist molt agreujades per la pandèmia. 

Per a la concreció del document, demana que s’incorpori al principi de la ciutat diversa 
la lluita contra el racisme, per visibilitzar aquest greu problema i aconseguir erradicar-
lo. 

Torn de paraula per els Agents de Ciutat. 

La Sra. M. Assumpció Vilà, Síndica de Greuges de Barcelona, considera que donada la 
opinió favorable dels participants de la reunió el Pacte per Barcelona pot assolir un 
gran consens i es mostra molt interessada en conèixer les aportacions de tots els 
sectors. Així mateix, fa un prec als grups municipals perquè vagin units per fer front a 
la situació, que preveu molt complicada. 

El Sr. Jose Antonio Fernández, del Consell Econòmic i Social de Barcelona, comenta 
l’informe aprovat recentment pel Consell sobre l’impacte que ha tingut la crisi del 
Covid a Barcelona. Considera que l’informe conté informació molt rellevant sobre 
l’impacte per barris, activitat socioecòmica, edat, etc. L’activitat econòmica s’analitza 
segons tres indicadors: evolució de l’atur de gener a abril (pendent d’actualitzar), 
baixada a la contractació i l’impacte dels ERTES. 

En l’informe les propostes se centren en cinc àmbits d’intervenció: protecció social, 
inversió productiva, model de ciutat, infraestructures i inversió i contractació pública. 
Pel que fa a aquest darrer punt, preocupa que els ajuntaments puguin utilitzar el 
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superàvit i endeutar-se per fer front a aquestes inversions. En un altre grup de 
propostes, els àmbits d’actuació són l’activitat econòmica, el treball i la qualitat de 
vida. 

En l’activitat econòmica proposen mesures que aposten per la dimensió 
metropolitana, consolidar els sectors madurs i fomentar l’R+D+I, les starts ups, noves 
tecnologies, etc., tot això potenciant l’especialització i la diversificació. Consideren com 
a sectors estratègics: el sanitari, l’energia, l’alimentació, la logística i distribució i 
l’automòbil i pel que fa al turisme, aposten per un model sostenible econòmica i 
socialment, amb serveis de qualitat. 

Pren la paraula el Sr. Pere Navarro, del Consorci de la Zona Franca, per mostrar el seu 
acord amb els objectius del Pacte. Posa l’accent en aterrar aquests objectius, en 
especial en l’àmbit de la nova economia i de la indústria 4.0, buscant la vinculació amb 
el món educatiu i social i sota el lideratge de l’Ajuntament de Barcelona, però també 
amb mirada metropolitana. 

Torn de paraula dels grups municipals. 

El regidor Josep Bou, del Grup Municipal del PP, expressa el seu desig de conjugar les 
aportacions fetes per arribar a un Pacte en benefici de Barcelona. Dels 10 objectius 
presentats en destaca tres punts, sota la idea general que el creixement econòmic és 
l’únic que realment aporta benestar social. Els tres punts són: 

- Revitalitzar l’economia en tots els sectors de la ciutat aplicant noves 
tecnologies i l’adaptació digital, adaptant la fiscalitat, agilitzant els tràmits 
administratius, potenciant el turisme nacional, venent la marca Barcelona i 
pactant la mobilitat de forma responsable. 

- L’habitatge com a dret i com a resposta econòmica del creixement, amb la 
construcció d’habitatge destinat a lloguer social per part de l’Ajuntament. 

- Política de xoc per pal·liar la pobresa extrema, potenciant els serveis socials i 
les ajudes. 

Pel grup Barcelona pel Canvi intervé el regidor Manuel Valls, que considera s’està 
avançant per assolir un Pacte, amb l’adopció de mesures com l’aprovació a la Comissió 
d’Economia de la modificació pressupostària, que ha de permetre donar una primera 
resposta a la crisi. 

Cal definir les mesures que donaran contingut als 10 objectius del Pacte i han de ser 
mesures que es puguin posar en marxa immediatament i que tinguin resultats ràpids, 
mesures de consens i d’efecte multiplicador. 
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La reactivació econòmica i social han d’anar de la mà i s’ha de ser conscient que en el 
Pacte no pot entrar tot. Barcelona ha de refer-se en les seves pròpies forces i energies, 
tal com diu el preàmbul del document, però no estem sols.  

La regidora María Luz Guilarte, del Grup Municipal de Ciutadans, agraeix la implicació 
en el desenvolupament del Pacte i les aportacions de les entitats. Considera que 
caldria ampliar l’acord del Pacte a l’AMB per encarar els reptes que es presenten en els 
diferents àmbits (reducció de les desigualtats, salut, ocupació, habitatge, turisme, 
etc.). L’Ajuntament ha de liderar els diferents àmbits amb una visió a llarg termini, amb 
transparència, amb polítiques eficients i amb una fiscalitat equilibrada. Aposta per una 
Administració que creï més inversions, millors regulacions, més col·laboració público-
privada i que doni continuïtat a la tasca que sanitaris, entitats, empreses i tants altres, 
han desenvolupat solidàriament per ajudar durant aquesta crisi allà on l’Administració 
no ha arribat.  

El regidor Ernest Maragall, d’ERC, creu que la sessió d’avui ha estat interessant per la 
simple aparició d’idees que posen l’accent on cal (talent, recerca i coneixement, 
col·laboració público-privada, situacions de desigualtat, sostenibilitat i medi ambient, 
educació i cultura, etc.). 

Opina que el concepte que queda per tractar és el de coresponsabilitat. S’ha exposat 
dintre de cada sector el què i manca desplegar els 10 objectius per concretar el com, 
malgrat la diversitat o contradiccions que puguin sorgir. Falta una reflexió sobre què 
significa la coresponsabilitat en el moment de definir com tirem endavant el Pacte en 
termes de recursos, instruments i rol del Sector Públic (com a fre o com a accelerador).  

Una altra reflexió afegida és entorn de la fiscalitat i si estem disposats a assumir més 
responsabilitats i competències a canvi d’un major finançament. També falta definir 
com enfoquem en termes institucionals, no només econòmics, la qüestió 
metropolitana. 

Necessitarem taules permanents i treballar per recuperar la confiança en la relació 
entre institucions i amb els sector privats. 

El regidor fa una reflexió que no s’ha fet fins ara sobre els drets i llibertats i el conflicte 
obert entre les institucions catalanes i l’Estat Espanyol, en el que Barcelona no pot 
restar indiferent. 

Finalment, fa esment de la “Ciutat invisible”, concepte referit al grau de marginació 
que pateix la ciutat en relació a la immigració irregular, un tema en el que es 
compromet a treballar. 

Intervé la regidora Elsa Artadi, de Junts per Catalunya, per dir que comparteixen els 
10 objectius presentats i que caldrà concretar-los en mesures que tinguin un calendari 
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i un pressupost. Es mostra molt satisfeta amb la feina que està fent el seu grup, que en 
gran part està inspirada en la interlocució i els documents i propostes que han fet 
arribat les entitats. 

Estan treballant el xoc amb l’activitat econòmica, com promoure els sectors més 
afectats, la fiscalitat, la digitalització, la promoció de la rehabilitació, agilitzar 
procediments de l’Administració, reforçar els serveis socials, en especial l’atenció a la 
infància i també la col·laboració públic-privat. Anima a seguir treballar i a mantenir la 
relació a llarg termini. 

Per cloure la sessió, pren la paraula el tinent d’Alcaldia Jaume Collboni, per agrair la 
participació i destacar la rellevància del procés de debat i l’esforç municipal per 
intentar trobar horitzons compartits. 

Vol reconèixer la importància del pas que es va fer ahir amb l’aprovació d’inici de la 
tramitació d’un fons Covid de 90 milions d’euros, en una conjuntura molt complicada 
des del punt de vista de la davallada d’ingressos de l’Ajuntament i de les dificultats que 
s’han hagut d’abordar, des del punt de vista socio-sanitari. 
Reconeix la tasca de les persones que estan fent la feina de síntesi de les propostes 
d’entitats i grups i es mostra satisfet que, en termes generals, el document dels 10 
punts hagi tingut bona acceptació i corroborar que l’enfocament és compartit. 

S’adreça als participants dels consells de ciutats per tranquil·litzar-los en el sentit que 
el Pacte no substitueix altres formes de participació existents prèvies al Covid, ni als 
plans que estaven en marxa. 

Finalment, emplaça els participants a que enviïn quant abans els documents pendents, 
perquè el Comitè de Redacció elaborarà un text que concreti els 10 punts i que 
s’hauria d’aprovar en la darrera sessió de la Taula del Pacte. La previsió és que la 
reunió és faci cap a la tercera setmana de juliol i que en la reunió es pugui validar una 
proposta de text definitiu, per després fer la rúbrica del Pacte.  

 
 

 

 


