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Societat

Vista de la Rambla, un entorn que genera continus debats ■ ORIOL DURAN

Un nou espai proposarà
solucions a Barcelona

a Barcelona Futur sorgeix per la voluntat d’oferir propostes per als problemes que més inquieten la
ciutadania a 250 líders de 22 sectors oferiran un document de consens a ciutadans i administracions
Rosa M. Bravo
BARCELONA

A l’últim Baròmetre d’Opinió Pública, publicat pel
Centre d’Estudis d’Opinió
de la Generalitat el juliol
passat, apareixen com les
principals preocupacions
dels ciutadans les relacions entre Catalunya i Espanya, l’atur i la precarietat laboral, la insatisfacció
amb la política, el funcionament de l’economia, la
sanitat, les polítiques socials i la immigració. Unes
preocupacions que es repeteixen any rere any i
que la classe política, instal·lada en els últims anys
en la fragmentació i manca d’acord, no sembla poder solucionar. Un grup de
representants d’entitats
del país, amb un pes social
tan important com Fo-

ment del Treball, la Taula
del Tercer Sector Social,
les universitats públiques
i CCOO, entre altres, s’han
aliat en el projecte Barcelona Futur per debatre les
inquietuds que recull el
CEO i suggerir a ciutadans, entitats i administracions propostes per solucionar-les. Aquesta iniciativa es presentarà avui
al Caixafòrum.
Barcelona Futur es presenta com un think tank,
com un laboratori d’idees
que neix amb la missió de
“generar contingut, propostes proactives, debat i
reflexió sobre Barcelona
com a capital a través de la
creació d’una àgora” entre
els ciutadans i agents com
entitats culturals, econòmiques, veïnals, socials i
esportives. El president de
la Unió de Federacions Es-
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“Volem recuperar
aquest lideratge de la
societat civil i
donar-hi valor
buscant una
transversalitat”

“Necessitem els
consensos de
la societat per
poder avançar”
PRESIDENT DE BARCELONA FUTUR

PRESIDENTA DE LA TAULA DEL TERCER
SECTOR SOCIAL

portives de Catalunya
(UFEC), Gerard Esteva,
presideix Barcelona Futur
i explica que el projecte va
néixer de la constatació
que actualment vivim una
fragmentació política i social de grans blocs amb
què cada vegada és més difícil tirar endavant grans
consensos. “Necessitem
els consensos de la societat per poder avançar”,
afirma. I aquesta consta-

tació es combina amb una
altra, la del paper que la societat civil ha tingut històricament per promoure
avenços en la societat catalana. Per tot plegat els
promotors de Barcelona
Futur consideren que val
la pena “recuperar aquest
lideratge de la societat civil i donar-hi valor buscant
una transversalitat”. La
transversalitat s’ha traduït en el fet que 250 líders

socials de 22 sectors s’han
reunit sota el paraigua de
Barcelona Futur amb l’objectiu de debatre les preocupacions de la ciutadania i proposar-hi solucions. Es tracta de persones al capdavant d’entitats i organismes d’àmbits
com la cultura, la salut, la
comunicació, el turisme,
el comerç, l’empresa i el
treball, la investigació, la
seguretat i la judicatura.

Gerard Esteva

“Formar part d’un
espai de reflexió sobre
Barcelona ens
interessa a tots”
Francina Alsina

S’hi han sumat a títol individual però podran demanar als òrgans executius
de les institucions que lideren que donin suport a
Barcelona Futur. Entre
altres noms s’hi troben els
rectors Joan Elias i Margarita Boix, els directius
del Barça i l’Espanyol Josep Maria Bartomeu i Roger Guasch, la cineasta
Isona Passola, l’empresari Enric Crous, l’economista Josep Maria Gay de Liébana, el científic Bonaventura Clotet i el lider veïnal
Jordi Giró. Es trobaran en
uns debats dels quals han
de sorgir unes propostes
consensuades que es faran arribar a la ciutadania,
les entitats i les administracions.
Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector Social i membre del consell directiu,
destaca que l’interès de
participar en aquest fòrum rau en “la diferència
d’agents que hi ha implicats”. “Si tinc al davant els
sindicats i les patronals
per parlar dels 430.000
pobres que hi ha a Barcelona la nostra tasca tindrà
més incidència.” Alsina
afirma: “Les entitats fem
ciutadania, i formar part
d’un espai de reflexió sobre Barcelona ens interessa a tots.” ■

