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PACTE PER BARCELONA 

ACTA-RESUM DE LA PRIMERA REUNIÓ PLENÀRIA     

28 abril 2020 

 

 

La primera reunió plenària del Pacte per Barcelona es va celebrar telemàticament el dimarts 28 
d’abril de 2020. S’iniciava així un procés que havien acordat el Govern municipal i la resta de 
Grups Municipals, per tal de donar una resposta col·lectiva i concertada als impactes de l’actual 
crisi provocada per la pandèmia Covid-19 que ajudi a la recuperació econòmica i social de la 
ciutat.  

Van participar-hi un total de 55 persones, representant al màxim nivell entitats i institucions de 
la ciutat, juntament amb representants de tots els Grups Municipals presents al Consistori. 

 

1/ PRESENTACIÓ DE LA REUNIÓ. 

La reunió va estar presidida per l’Alcaldessa de Barcelona, Sra. Ada Colau, i el primer Tinent 
d’Alcaldia, Sr. Jaume Collboni, tots dos des de la Sala Tàpies de l’Ajuntament de Barcelona. 

L’Alcaldessa va obrir la sessió agraint la resposta i el compromís de totes les persones 
assistents. Va tenir un record per a les víctimes de la pandèmia i va emmarcar la reunió per 
donar resposta a una crisi inèdita i no comparable amb altres situacions anteriors, que demana 
una resposta col·lectiva potent, ràpida i efectiva. Ada Colau va dir que cal treballar per 
recuperar la ciutat d’un cop molt dur, però construint a la vegada un futur que pot ser més just, 
més sostenible i més cooperatiu si el plantegem amb noves fórmules que ens ajudin a repensar 
la ciutat. 

El Primer Tinent d’Alcalde, que va moderar la reunió, va agrair també l’àmplia participació i, 
especialment, la bona col·laboració dels Grups Municipals. Va assenyalar que, en condicions 
normals, aquesta reunió tindria lloc en el Saló de Cent i segurament amb més actors. Però les 
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condicions del confinament obliguen a fer-la amb una selecció de les principals representacions 
econòmics, socials i cíviques de la ciutat i amb una limitació del temps per intervenció. Per això, 
va anunciar que es treballarà perquè es puguin incorporar altres entitats i es pugui deliberar 
més en les tasques dels grups de treball sectorials que es crearan. Va posar l’èmfasi en treballar 
plegats per sortir d’aquesta situació el més aviat possible, amb cohesió social, amb millors 
serveis públics i aprofitant les oportunitats per reimpulsar Barcelona. 

 

2/ TORN DE PARAULES 

El Primer Tinent d’Alcalde obre el torn obert de paraules, d’acord amb la prelació que han 
proposat els serveis de Protocol de l’Ajuntament, començant pels Grups Municipals del 
Consistori. En la pràctica totalitat de les intervencions s’agraeix la iniciativa d’haver convocat la 
reunió i haver estat convidats, per la qual cosa no les reproduïm en aquesta acta-resum. 

El Sr. Manuel Valls, del Grup Barcelona pel Canvi, manifesta la seva voluntat de contribuir a la 
necessària unitat que el moment demana. Considera que el més important ara és redreçar la 
situació econòmica i en aquest sentit caldrà reduir taxes o impostos. Creu que caldrà 
reflexionar sobre la ciutat, però que primer cal posar la ciutat en peu i després decidir cap a on 
anem. 

El Sr. Josep Bou, del Grup del Partit Popular, apunta dues reflexions: en primer lloc que les 
empreses, els autònoms, les famílies ja estan fent un gran esforç per plantar cara a la situació 
actual i que ara és l’Ajuntament qui ha d’esforçar-se més. I creu també que cal demanar a 
l’Estat que es pugui utilitzar els romanent municipals i que injecti liquiditat per ajudar, sobretot, 
les empreses per evitar el seu ofegament. 

La Sra. Maria Luz Guilarte, del Grup Ciutadans, considera que cal obrir aquest Pacte a d’altres 
entitats que juguen un paper essencial (cita Càritas i Creu Roja, com a exemples), en l'impuls i la 
recuperació econòmica i social de la ciutat. També considera que cal vetllar per assegurar que 
aquesta Taula expressi la màxima pluralitat, representativitat i participació possible. 

La Sra. Elsa Artadi, del Grup Junts per Catalunya, reitera el compromís del seu Grup de 
treballar conjuntament i aparcar partidismes. Considera, però, que cal que l’Ajuntament 
prengui mesures urgentment. Ja som a la sisena setmana de l’estat d’alarma i no es pot esperar 
a la vintena setmana per actuar. 

El Sr. Ernest Maragall, del Grup Esquerra Republicana de Catalunya, també considera que falta 
gent al Pacte, però que ja els afegirem en el procés. La pandèmia, diu, ha posat de manifest la 
feblesa dels serveis públics i creu que la clau del futur serà en “redistribuir”. Considera que cal 
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evitar, sobretot, l’enfonsament de la demanda i detalla una sèrie d’àmbits on caldrà actuar com 
ara la indústria, l’espai públic, l’enfortiment de la Carta Municipal... i anuncia que el seu Grup 
presentarà un document amb propostes.  

A continuació s’obre el torn dels representants del món econòmic i laboral.  

El Sr. Javier Pacheco, de Comissions Obreres de Catalunya (CCOO), posa de manifest l’efecte 
de les retallades que es van fer el 2008 i que ha afectat l’actual capacitat de resposta. Posa en 
valor la tasca i dedicació dels treballadors/es que fan front a la pandèmia i han tingut cura de la 
ciutadania (salut, alimentació, transport...). Creu que un dels reptes immediats serà erradicar la 
precarietat laboral. 

El Sr. Camil Ros, de la Unió General de Treballadors (UGT), considera que caldrà injectar 
recursos econòmics per impulsar de nou l’economia. Creu que els principals objectius han de 
ser salvar vides, salvar treball, salvar famílies i salvar empreses i sobretot la gent que menys té. 
Manifesta la seva voluntat de diàleg i de negociació. Acaba demanant que es faci més política i 
menys comunicació (entesa com les llargues rodes de premsa d’alguns governs). 

El Sr. Josep Sánchez Llibre, de Foment del Treball, manifesta que el més important és 
recuperar la feina, és important que el teixit productiu el puguem recuperar ràpidament, això 
comporta tornar a la feina amb la màxima seguretat i amb la màxima complicitat dels agents 
socials. 
A curt i mig termini és molt important que els restaurants, el comerç, els hotels, el sector 
cultural i esportiu tinguin les màximes facilitats, per tant l’Ajuntament ha de treballar en les 
exoneracions de taxes i ordenances fiscals i els ajornaments el més ràpidament possible. 
 
El Sr. Josep González, de PIMEC, manifesta que confia que a les taules sectorials es doni 
presència a tots els sectors que avui no han pogut participar. Esmenta que l’Ajuntament de 
Barcelona és exemplar, des de fa temps, en el pagament a proveïdors i que aquesta és una 
acció concreta que ajuda a la liquiditat que les empreses necessiten ara. Exposa la necessitat de 
replantejar el tema de les pujades fiscals. 

El Sr. Javier Faus, del Cercle d’Economia, demana contrastar les mesures amb el sector privat, 
perquè a vegades la bona política no es trasllada en bones polítiques públiques. Hi ha polítiques 
a curt, mig i llarg termini i l’Ajuntament ha de pensar també a llarg termini. Demana ambició a 
les polítiques que es decideixin en aquest Pacte. El sector sanitari sortirà molt reforçat i per tant 
demanen molta ambició en aquest terreny: l’ampliació de l’Hospital Clínic hauria de ser un dels 
resultats tangibles d’aquest Pacte. 

El Sr. Pau Guardans, de Barcelona Global, comunica que han fet arribar algunes idees a 
l’Ajuntament i que les decisions de les properes setmanes marcaran el futur. Demana ambició 
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en els plantejaments i invertir recursos en allò que és sistèmic. Han fet un document que han 
traslladat al Govern i al Grups Municipals amb propostes en 5 eixos: alguns tenen impacte 
pressupostari, s’ha de prioritzar, però hi ha d’altres que no tenen impacte pressupostari sinó 
que són de simple gestió, en aquests moments molt importants. 
 
El Sr. Eduard Torres, de Consorci de Turisme de Barcelona, manifesta que aquesta situació ens 
donarà oportunitats en el camp del sector turístic. S’ha de plantejar un turisme més sostenible i 
més respectuós i d’aportació de valor a la ciutat, amb un diàleg positiu entre resident i el 
visitant de la ciutat. Si som capaços de posar l’accent en la cultura, la intel·ligència de la ciutat, 
la ciència i la tecnologia com a promoció de la ciutat, aconseguirem els visitants per construir 
un turisme més sostenible. Aquest esforç és un esforç de ciutat i que seria molt positiu fer-ho 
sota el paraigües d’aquet Pacte de Ciutat. 

El Sr. Guillem Llorens, de l’Associació d’Economia Social de Catalunya, manifesta que s’ha de 
treballar en un nou model econòmic que posi la vida al centre. Exposa la importància del paper 
de les cures, no només del sector sanitari, sinó del sector de les cures en majúscula, on la dona i 
la immigració tenen un paper clau, per tant, aquestes cures han de formar part de la centralitat 
econòmica. Considera que el Pacte de Ciutat ha de treballar no només per al moment actual, 
sinó solucions i plans per al futur. 
 
El Sr. Albert Cuchí, de Clúster Energètic, exposa que la crisi ha posat de manifest el que és el 
nostre suport base com per exemple el sistema sanitari i ara s’ha de reconstruir des d’allò que 
sabem que som febles per enfortir-ho en el futur. En el tema energètic un element clau és el 
lloc en el que vivim, la nostra casa, ens ha de permetre desprendre’ns d’un model energètic 
que ens debilita de cara al futur, que ens genera problemes com la pobresa energètica, que es 
produeix justament en els barris on també s’han mostrat més vulnerables en aquesta crisi. 

  

A continuació s’obre el torn dels representants del món professional.  

La Sra. Maria Eugència Gay, degana de l’ICAB, en representació de l’Associació Intercol·legial 
de Col·legis Professionals de Catalunya, manifesta que des de l’aprovació del Decret de 
mesures excepcionals hi ha una situació de limitació de drets de la ciutadania: circulació, 
educació i activitat comercial, que han generat unes circumstàncies que requeriran el treball 
conjunt de tots. Exposa que el sistema judicial està suspès, excepte els serveis essencials, i quan 
s’aixequi l’estat d’alarma el sistema judicial pot patir un col·lapse. És molt important informar 
als ciutadans quins són els seus drets, des de l’ICAB s’està donant informació als ciutadans que 
ho sol·liciten, però serà necessària la col·laboració i el recolzament de l’Ajuntament per sortir 
endavant. 
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La Sra. Assumpció Puig, del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC), manifesta que 
els seus professionals necessiten a curt termini que les llicències i els tràmits administratius no 
s’aturin. 

Exposa que abans del confinament es tenien dos reptes: l’habitatge assequible i la emergència 
habitacional, i el canvi climàtic, que ara continuen i en superlatiu, perquè hem pogut 
comprovar les fortaleses i les mancances de les nostres llars. Els edificis poden donar resposta i 
solucions a partir de rehabilitacions en el sistema energètic. S’ha de treballar en que els espais 
públics ens han d’oferir tot el que necessitem al voltant de casa nostra, s’ha de parlar del 
comerç de proximitat, dels equipaments que els barris necessiten per ser més propers a les 
persones, com també d’altres temes com la densitat i els canvis de normativa. 
 
A continuació s’obre el torn dels representants del teixit social.  

El Sr. Albert Recio, de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), posa 
de manifest que en aquesta crisi no tothom ha patit igual i, per tant, els que no tenen recursos 
hauran de rebre major suport i ajudes. Cal capgirar la sortida que es va fer el 2008, que 
consistia en primer salvem els bancs i després ja ens en sortirem. 

La Sra. Francina Alsina, de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, exposa 
algunes problemàtiques actuals, com que els centres especials de treball estan tancats i han de 
sostenir despeses d’estructura sense facturar, que l’estat d’alarma han suspès els tràmits 
administratius de les subvencions, actualment les entitats tenen problemes de liquiditat i estan 
executant projectes sense saber si podran justificar aquestes despeses. Exposa propostes: cal 
sumar esforços, no duplicar-los; augmentar la coordinació entre serveis socials bàsics i entitats 
socials, tot i que aquesta coordinació ha estat molt correcta a la ciutat però s’ha de reforçar; 
garantir el dret a l’habitatge i dels subministraments bàsics; cal garantir pressupostàriament 
l’estratègia de sensellerisme i consolidar els recursos destinats a les persones que viuen al 
carrer que s’han posat en marxa aquests dies i que consideren molt positives. Caldrà, també, 
augmentar el finançament en la inserció laboral de persones vulnerables i augmentar la 
contractació reservada. 

La Sra. Belén Tascón, de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya 
(FaPac), considera que els serveis bàsics com la salut, l’educació i els serveis socials han de 
garantir la igualtat d’oportunitats, han de ser de provisió i de gestió pública. Cal una aposta per 
una escola de titularitat i gestió pública, inclusiva i amb una mirada feminista que posi la vida al 
centre i que contribueixi a la justícia global. Demanen que mirem el que necessitem, pensem, 
reflexionem els problemes de base i després actuem. 
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El Sr. Gerardo Lertxundi, de TMB i ATUC, considera que un dels reptes de la ciutat és el 
transport públic i ara hi ha l’oportunitat de fer aquesta aposta per una mobilitat sostenible i el 
medi ambient, en la qual el transport públic és fonamental. Considera necessari el consens, 
l’acord, el pacte i la voluntat conjunta. Vol destacar dues idees: la visió de la ciutat de Barcelona 
sense oblidar la visió metropolitana, hem de treballar en les persones que venen de fora 
(turisme, negoci...). Proposa un objectiu de prestigi: posicionar Barcelona com a referent 
mundial del transport públic en el seu model, la gestió i el servei, actuant amb ambició i 
innovació. 

El Sr. Josep Mateu , del Reial Club Automòbil de Catalunya (RACC), manifesta la importància 
de la col·laboració conjunta, perquè l’objectiu no ha de ser fer un pla estratègic sinó recuperar 
l’impuls d’abans d’aquesta pandèmia. La mobilitat és un tema clau per posar la ciutat en marxa 
(cada dia entren a la ciutat milers de persones), sense perdre en temes de medi ambient. 
Demana tenir una visió metropolitana i no oblidar que el pla d’inversions en transport públic 
serà molt important per garantir la seguretat (més freqüències i altres mesures).  

La Sra. Yolanda Domènec, de l’Associació de Prevenció d’Accidents de Trànsit, exposa que 
s’ha d’evitar tornar a l’escenari anterior, ja que el confinament ha ajudat a salvar altres vides 
amb la disminució de la contaminació atmosfèrica, acústica i els accidents de trànsit. Cal fer una 
bona campanya per donar a conèixer aquests fets i consolidar hàbits. Per altra banda, sol·liciten 
que la velocitat sigui de 30 km/h a tota la ciutat com a mínim mentre duri l’estat d’alarma, per 
evitar els accidents greus. La priorització durant el confinament del vehicle privat per evitar el 
contagi fa necessari tornar la confiança en el transport públic garantint els protocols de 
seguretat (més freqüència, el teletreball i la flexibilitat d’entrada). També consideren necessari 
augmentar els espais de les voreres i els km del carril bici. Ressalta la importància del missatge 
positiu de que durant el confinament s’ha potenciat l’aire net, el silenci i la disminució dels 
sinistres de trànsit.  

La Sra. Gemma Altell, del Consell de Dones, manifesta que la pandèmia ha augmentat les 
desigualtats de gènere, els sectors essencials estan fortament feminitzats i per tant amb un 
major risc de contagi. També exposa que s’observa que en les tasques de la llar, on la 
coresponsabilitat no era una realitat, ha augmentat la diferència. No podem pensar que el 
teletreball, aplicat d’una manera improvisada, serà la solució a les desigualtats de gènere, s’han 
de posar mesures per regular-lo en el futur.  
Destaca que alguns dels sectors que s’han vist més afectats són els de les treballadores 
familiars, cures a domicili i el treball domèstic, sectors molt precaritzats. També el sector del 
turisme i del comerç, fortament feminitzats, seran els que més pateixin la crisi i per tant s’ha de 
treballar en una estratègia per evitar el risc de feminització de la pobresa. Alerta d’un possible 
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increment de violència masclista després del confinament. Demana que s’impulsi una mirada 
feminista en les àmbits de la ciència, de la política, de la salut integral. 
 
El Sr. Rodrigo Araneda, del Consell de Migracions, manifesta la visibilització de les 
vulnerabilitats que s’han agreujat en quant les persones migrades i refugiades que no han 
pogut accedir a programes o a llocs de feina, fet que comporta que ara no tinguin ingressos ni 
accés a les ajudes que s’ofereixen per part del govern estatal. Exposa que hi ha moltes persones 
que es dediquen a les cures, que són més vulnerables, i també que es troben amb la dificultat 
de la llei d’estrangeria, ja que tenen la qualificació però no poden incorporar-se al mercat 
laboral. Valoren positivament les actuacions del SAIER per cobrir necessitats bàsiques, però 
creuen que la sortida de la crisi donarà més visibilitat a fets com per exemple les persones 
migrades que viuen a habitacions de lloguer i que no poden rebre ajudes per l’habitatge. Diu 
també que els procediments d’asil i les regularitzacions no es poden suspendre i subratlla la 
importància de l’aportació de les persones migrades en la reconstrucció de la ciutat, perquè són 
aproximadament un 20% de la població. 

La Sra. Lucía Delgado, del Grup Promotor ILP Habitatge subratlla que el confinament ha fet 
més crua la situació de les persones que no en disposen d’un habitatge que estan en risc de 
perdre’l. Per això, el seu Grup considera que un cop dobleguem la corba dels contagis, haurem 
de posar a zero la corba dels desnonaments i garantir el dret a l’habitatge digne i adequat de 
tota la població. Les mesures que proposa, en aquest sentit, són: 

·         Garantir que s’apliquen les lleis d’habitatge i d’emergència i que no es desnona a cap 
persona o família vulnerable i sense alternativa del seu habitatge habitual, i que tota la 
població té accés als subministraments bàsics. 

·         Pla de xoc per reallotjar de forma immediata les 2.500 persones que estan a l’espera d’un 
habitatge a les Meses d’emergència a tot Catalunya, 670 a Barcelona.  

·         Pacte de cooperació entre administracions i privats per augmentar el parc d’habitatge 
social al 15%, tal com marca la Llei catalana del dret a l’habitatge, estudiant i aplicant al 
100% de les possibilitats el marc legal actual i millorant-lo, si és necessari. 

·         Pressupost per a polítiques d’habitatge en l’àmbit autonòmic i estatal del 3% del PIB, i el 
corresponent per erradicar pobresa energètica. 

 

El Sr. Joan Martínez, del Consell Assessor de la Gent Gran, manifesta que els preocupa molt els 
efectes sanitaris, socials i econòmics d’aquesta pandèmia, i l’atenció a les residències, però no 
només dels residents sinó dels cuidadors i cuidadores. Recolzen les reclamacions d’equips de 
protecció i els test de detecció en les residències, exigeixen el mateix tracte en l’atenció que la 
resta de ciutadania, ja sigui a casa , en les residències o en l’atenció sanitària. La gent gran no 
pot permetre discriminació o vulneració al seus drets a la vida o a la mort, ni a rebre una 
atenció adequada. Vol posar en valor el voluntariat, els serveis essencials i els serveis socials. 
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Cal revertir, diu, la precarietat, repensar el sistema de salut, el model d’atenció residencial, i 
sortir enfortits d’aquesta crisi, qüestió que farà necessari replantejar els pressupostos.  

La Sra. Gema Barricarte, de Fridays for Future, manifesta que aquesta crisi és conseqüència del 
que ja s’havia denunciat amb anterioritat. Exposa que, fets com el desmantellament dels 
serveis públics, la inseguretat de les persones migrades, les retallades en sanitat, educació i 
investigació o la manca de regulació del mercat de l’habitatge propis del sistema neoliberal, 
agreuja més la situació de crisi. La nova normalitat no pot ser igual que l’antiga perquè el canvi 
climàtic és la major amenaça de la humanitat. Consideren que tenim una oportunitat per 
impulsar mesures estructurals per tornar la ciutat a les persones: organitzar la mobilitat, 
renaturalitzar i desmercantilitzar la ciutat, impulsar el decreixement urbà i establir un nou 
model de ciutat que respecti els límits ecològics i que sigui just i feminista. Condicionen l’aval 
del moviment ecologista en aquest pacte a una clara intencionalitat de reconstrucció 
econòmica que aposti per la transició ecosocial, feminista, antiracista, cooperativa, per la 
sobirania alimentària, l’agroecologia, el peatge urbà que redueixi dràsticament la circulació de 
vehicles, entre d’altres. 

A continuació s’obre el torn dels representants de les universitats i el món científic.  

El Sr. Joan Elies, de la Universitat de Barcelona, vol agrair la menció d’un dels participants de la 
reunió de la importància d’ampliar les instal·lacions de l’Hospital Clínic. Posa de manifest que 
les universitats públiques catalanes han fet un gran esforç mantenint el servei públic de la 
docència i també aportant molts voluntaris, recursos a la recerca, material com PCR i EPIs. 
Subratlla que les universitats -d’on surten metges, infermeres i altres professionals- preparen 
no només tècnicament sinó també en valors, i això ho posen a disposició de la ciutat. 

Sra. Margarita Arboix, de la Universitat Autònoma de Barcelona, manifesta que s’ha 
demostrat la importància del coneixement i la recerca en tots els àmbits de la formació, per 
aquest motiu la UAB mostra la seva disponibilitat per treballar per aixecar de nou la ciutat. La 
universitat catalana ha demostrat la seva capacitat per adaptar-se, afrontar els reptes i fer 
possible que el país encari el futur d’una forma diferent i amb una visió de les persones al 
davant de tot, que és fonamental en aquest moment. 

Sr. Francesc Torres, de la Universitat Politècnica de Barcelona, exposa que han ofert els seus 
experts per a fer front a la pandèmia i a l’estat d’alarma. Manifesta que s’ha d’apostar per la 
indústria i que el paper de la UPC és molt important, a més tenint en compte que tenen una 
molt bona connexió amb el teixit productiu. Comenta que han presentat projectes a Barcelona 
Activa en temes de transports, salut, nàutica, ...  

Sr. Francisco Longo, de ESADE, manifesta que d’aquesta crisi sortirem amb més desigualtats i 
per això cal cohesió social i ajudar als més vulnerables. Comparteix amb el president del Cercle 
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d’Economia i de Foment la importància central de la col·laboració públic-privada per sortir de la 
crisi. El rol de la ciutat és crucial i espera un lideratge per part de l’Ajuntament. Exposa que la 
seva posició, dintre de la seguretat i requeriments sanitaris, és tornar a la normalitat i 
reprendre una part de l’activitat docent presencial en formacions no reglades a curt termini. 

Sr. Joan Enric, de l’IESE, manifesta que és necessari sumar esforços i capacitats de tots en un 
objectiu comú per un futur innovador i sostenible, inclusiu i cohesionat, que no deixi a ningú 
enrere. A curt termini és necessari un rescat sanitari i econòmic però amb visió de futur, no 
podem deixar el canvi per després, cal impulsar una nova Barcelona. Exposa que cal una 
estratègia per donar passos coherents, fet que requereix una veritable col·laboració públic- 
privada, una col·laboració generosa per part de tots, restablint la confiança mútua, per plantar 
cara als vells i nous reptes que afrontem. Es suma a les declaracions del Sr. Longo de ESADE, per 
restablir l’activitat per ajudar a la transformació que han de fer les empreses.  

Representants de l’àmbit cultural i educatiu. 

La Sra. Isabel Vidal, de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) i Actua 
Cultura, exposa les idees força del sector: que l’Ajuntament exerceixi el lideratge en la 
interlocució amb les altres administracions per aconseguir recursos directes per al sistema 
cultural, que ara no arriben i que són imprescindibles; la interlocució del sector per planificar el 
desconfinament, les particularitats de l’activitat dificulten la recuperació; és cabdal la 
col·laboració i la planificació conjunta del sector privat i del sector públic del present i del futur.  
La intervenció de l’Ajuntament és imprescindible: les subvencions es poden convertir en l’únic 
ingrés, per tant, per al present cal un nou sistema d’ajuts que respongui temporalment a la crisi  
immediata i per al futur dibuixar una renovada relació del sector públic amb el privat que 
ordeni les funcions dels diferents agents, que atorgui més importància al teixit cultural privat, 
que impulsi al cens d’artistes i es prepari per a futures crisis. Això demostra que no hem 
treballat correctament tots aquest anys, que no hem tingut un projecte cultural i teatral per a 
Barcelona i que l’hem de construir entre tots. Fan una petició explícita de que es consideri al 
sector cultural un sector econòmic. 
 
El Sr. Patrici Tixis, del Gremi d’Editors de Catalunya, exposa que segons una enquesta les 
activitats que han ajudat a passar el confinaments als ciutadans són bàsicament tres: veure la 
televisió, parlar per telèfon i la lectura. S’ha de donar sortida a l’ecosistema del món del llibre: 
la part més feble són les llibreries, però alhora són l’instrument que fa circular tota l’economia 
dels sector: autors, traductors, editors, il·lustradors, distribuïdors i per això és important ajudar 
a la seva liquiditat. En relació als festivals literaris que estan aturats, com el Saló del Manga i el 
Festival de Literatura Catalana entre d’altres, són iniciatives privades que aporten i donen molt 



 
 
 
Direcció de Serveis de Relacions Institucionals 
C. Ciutat, 3 4a planta 
08002 Barcelona 
T. 934027577 

 
a la ciutat, demana que puguin tenir un respir. Destaca també la importància de la col·laboració 
públic-privat. 
 
La Sra. Judit Carrera, del CCCB i representant dels museus i equipaments culturals de 
Barcelona, esmenta les peticions del seu sector, que són bàsicament dues: la primera que 
l’Ajuntament ajudi a que els grans museus puguin obrir al més aviat possible les seves portes, 
cal distingir entre els equipaments culturals de la ciutat i els grans esdeveniments massius 
culturals, esportius, etc.; la segona és no oblidar la cultura, no deixar-la com a la última 
prioritat, entenent que hi ha prioritats fonamentals, però la cultura té una funció de cohesió 
social molt important i capacitat de reactivació econòmica. 
Manifesta que els grans equipaments museístics són peces claus per la projecció internacional. 
La ciutat és també vincle social, vida col·lectiva i la cultura incentiva tot això. 

La Sra. Francina Martí, de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, manifesta que l’educació dels 
infants és molt important per la ciutat. S’han posat en evidència les mancances en salut i també 
les mancances en educació i les diferències entre infants i escoles que no poden gaudir de les 
mateixes condicions. Lluitar contra les desigualtats perquè la xarxa educativa de la ciutat sigui 
referent a nivell mundial i aprofiti la tradició de ciutat educadora: l’educació es responsabilitat 
de tothom. Quan s’acabi la crisi han de canviar les coses i que l’escola sigui més que continguts, 
que ens ensenyi a viure junts i a implicar-nos i a participar de la ciutat. 

 

Representants del món esportiu. 

El Sr. Gerard Esteva, de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), manifesta que 
el binomi sector públic i privat és fonamental i és la clau d’èxit d’aquesta ciutat i la clau per 
sortir d’aquesta crisi. L’any 2008 el 23% dels clubs es van perdre i el 35% de famílies van deixar 
de fer esport per temes econòmics. Ara si no es posa remei podria suposar una liquidació de 
casi el 50% del sector. Des del món associatiu esportiu han treballat en un pla de recuperació 
que contempla quatre línies d’actuació: digitalització, fiscalitat, ocupació i finançament, que 
afecten a moltes administracions i Barcelona ha de liderar perquè el dany sigui el menor 
possible. 
Les Administracions han de limitar els danys que fan tensar a les empreses, ara tenen zero 
ingressos però continuen tenint obligacions: aigua, llum, .... i s’ha de trobar una solució. 
Exposa que el Pacte ha de tenir una metodologia clara i efectiva i amb compromís de totes les 
parts. 

El Sr. Josep Viladot, de l’Associació Gestiona, parla com representant dels gestors dels centres 
municipals públics. Manifesta la importància de la salut i els equipaments esportius són salut i 
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educació. Posa de manifest que econòmicament necessitaran recolzament a molts nivells i que 
estan treballant per proporcionar espais segurs, transmetre seguretat i confiança. Considera 
que serà important una campanya de comunicació i sensibilització que vinculi esport i salut. 

El Sr. Antoni Segura, de la Fundació CIDOB, exposa que en un món global els reptes i les 
amenaces són globals i si no s’eviten les desforestacions salvatges, la ramaderia intensiva i 
massificada, la contaminació per l’ús dels combustibles fòssils i la generació de residus 
contaminants, coneixerem noves pandèmies i anomalies climàtiques i mediambientals. Per tant 
cal modificar les bases d’un sistema productiu, social i econòmic que és incapaç de subministrar 
els mínims necessaris per fer front de manera eficaç a una contingència com l’actual. Cal 
garantir el finançament públic de la sanitat, de l’educació i de la recerca. És una qüestió de 
supervivència, no d’ideologia.  
Destaca el Programa de Ciutats Globals del CIDOB amb suport de l’Ajuntament en el qual estan 
analitzant les respostes de les ciutats a la COVID i el paper que tindran en la post pandèmia en 
l’àmbit tecnològic, social i econòmic. 

La Sra. Núria Iglesias, de LAFEDE, d’Organitzacions per la justícia global, exposa que aquesta 
crisi aprofundirà les desigualtats socials, i les persones més vulnerables i amb menys recursos la 
patiran més. Per això, demana posar les persones, la vida i les cures al centre de les polítiques 
públiques. 

La Sra. Leire Pajín, de IS Global, aposta per la cooperació, la col·laboració i la concertació, des 
del lideratge públic, però treballant plegats el sector públic i privat. El paper dels governs locals 
és més important que mai, a curt termini en el desconfinament i a llarg termini per repensar la 
ciutat com un espai segur per la salut i la transformació per al desenvolupament sostenible. 
Tornar a la normalitat no pot ser tornar als errors anteriors, la crisi serà dura però és també una 
oportunitat de lideratge de Barcelona a nivell global.  

El Sr. Joan Ramon Barrera, del Centre Tecnològic de Catalunya (CTecno), exposa que la crisi 
està fent trontollar el model econòmic i social, i que per tant hem d’aprofitar l’ocasió per 
plantejar nous escenaris, on els vectors temps, menys desplaçaments, i espai, l’oficina a casa, 
agafin una nova dimensió, per ser més eficients, no només des del punt de vista econòmic sinó 
també mediambiental i de sostenibilitat. Repensar la reestructuració i ajustar els models de 
negoci i productiu al nou escenari, posar el sector tecnològic com a instrument facilitador per 
ajudar a proveir solucions per accelerar aquest nou sistema. La tecnologia com a factor 
transformador dels negocis per millorar experiència humana i qualitat de vida de tothom. 

El Sr. Enric Banda, de Barcelona Supercomputing Center, exposa problemes del sector com la 
discontinuïtat dels fons europeus i possibles dificultats per la futura captació de talent. El món 
de la ciència i la tecnologia forma part de la ciutat i volen entrar a formar part de la 
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recuperació: Tenim eines i talent que posem a disposició del sector públic i del sector productiu 
per fer front a aquesta situació.  

Representació dels agents de ciutat. 

La Sra. Montserrat Morera, del Consell de Ciutat i el Consell d’Associacions de Barcelona, 
posa en valor les actuacions dels voluntaris de base en aquesta crisi. La Federació de voluntariat 
social ha fet un document de voluntariat i una assegurança per evitar problemes a aquests 
voluntaris. Les Entitats han vist agreujades les seves problemàtiques, s’ha afegit que l’acció 
directa no es pot realitzar, s’ha suplert amb molta feina telemàtica però entitats petites sense 
infraestructura i problemes de lloguer poden quedar molt malmeses. Les entitats demanen 
instruccions clares en relació amb els plans de contingència i d’actuació en la tornada a 
l’activitat, i un pla de xoc social des de la proximitat (centres culturals, casals, ...). Posa en relleu 
la importància de la cultura de proximitat, de base i amateur, que s’ha mantingut molt viva i 
essencial en la societat de benestar. Des del Consell d’Associacions faran arribar al Consell de 
Ciutat un text sobre recomanacions post-COVID. 
Demanen que es celebri un homenatge ciutadà per a les víctimes i el reconeixement a les 
persones que han ajudat a sostenir la crisi: des de la neteja al personal sanitari. 
 

El Sr. Jose Antonio Fernández, del Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB), posen a 
disposició de l’Ajuntament la seva experiència per arribar a propostes de consens i concertació 
entre tots els agents. Faran arribar les seves propostes i participaran en les taules que 
l’Ajuntament consideri oportú. Manifesten la importància de que el Pacte sigui d’àmbit 
metropolità. 

La Sra. Maria Assumpció Vilà, Síndica de Greuges de Barcelona, exposa que totes les queixes 
que estan rebent de la ciutadania són en relació amb la COVID. Manifesta que s’ha de construir 
un futur més sòlid, més potent i més just. Hem de sortir reforçats d’aquesta crisi perquè s’han 
posat de manifest les debilitats de diferents àmbits, hem de reforçar els serveis sanitaris i 
socials, la investigació, l’emergència climàtica, l’educació, la cultura, la restauració i tots els 
negocis.  

El Sr. Pere Navarro, de Consorci de la Zona Franca, destaca que en relació a la necessitat de 
reactivar la indústria, el Consorci de la Zona Franca, el Polígon Industrial, produeix l’11% del PIB 
de la província de Barcelona. Estan ajudant a les empreses ubicades al Polígon Industrial però 
s’ha d’explorar el futur: noves oportunitats, nova economia, la indústria 4.0.  
Considera que els objectius de desenvolupament sostenible en els quals està treballant 
Barcelona s’han de projectar al món. 
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El Sr. Constantí Serrallonga, de Fira de Barcelona, manifesta que la prioritat és seguir sent 
motor de l’economia de Barcelona i Catalunya. Posa de manifest que l’extensió del Mobile 
World Congress fins l’any 2024 és molt bona notícia, perquè demostra la confiança que es 
diposita a Barcelona. 
Manifesta que el seu objectiu a curt termini és la represa de l’activitat, tornar a celebrar 
esdeveniments a partir de la tardor és imprescindible. S’ha de treballar en la confiança del 
participant que Barcelona és una ciutat segura. 
Exposa que estan treballant en protocols per a poder celebrar esdeveniments donant seguretat 
al visitant i als expositors. 
 
Es dona pas a interlocutors que no han pogut fer-ho en el seu moment: 

El Sr. Ricard Riol, del Pacte per la mobilitat, posa de manifest el missatge d’algunes 
administracions i la percepció general que el transport públic comporta un risc de contagi i això 
és molt perillós. Si no reforcem el transport públic ara, ens podem trobar amb problemes de 
congestió i contaminació, accidents de trànsit, per això cal protegir als passatgers del transport 
públic, ja que serà impossible respectar la distància de seguretat establerta en aquests 
moment, s’ha de treballar en proteccions personals. El problema és la congestió i el cotxe no és 
la solució. 
Veuen positiu que l’Ajuntament recuperi carrers per una mobilitat alternativa, i fan una sèrie de 
demanades: ampliar el carril bus, segregacions del carril bus i semaforitzar per a tothom. 

Sindicat de Llogaters, posen de manifest que més del 30% dels veïns i veïnes de Barcelona 
viuen de lloguer i els preus són molt alts. Aquesta crisi posa en qüestió el model d’explotació 
turística, l’impacte al turisme serà a llarg termini i obliga a replantejar el model productiu de la 
ciutat, és fonamental que l’habitatge compleixi amb la seva funció social. Actualment hi ha 
9000 pisos turístics ofertats a la plataforma Airbnb a Barcelona, que han de formar part del parc 
de lloguer. S’ha d’ampliar el lloguer públic i no exonerar ni fer cessions del sol públic al sector 
privat sense res a canvi. 
Presenten tres propostes clau: devolució dels habitatges destinats a turisme al parc de lloguer 
residencial, de llarga durada i assequible; evitar l’alliberament del sol, l’habitatge de nova 
construcció ha de ser de lloguer assequible i indefinit; i promoure el creixement exponencial de 
les borses de lloguer municipal, per donar estabilitat. 
 
 

3/ CLOENDA DE LA REUNIÓ. 

El Primer Tinent d’Alcalde, Sr. Jaume Collboni, agraeix la participació i la paciència de tothom -
la reunió ha durat tres hores- i valora que les propostes i les intervencions hagin estat 
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constructives i positives. Assegura que es treballa ja en el curt termini, però que cal combinar 
les accions urgents amb una visió de futur. Informa que el proper pas serà que es trametrà a 
tothom un resum d’aquesta reunió, amb instruccions i informacions metodològiques sobre com 
continuar el treball. Emplaça a tothom a la propera sessió plenària, que tindrà lloc d’aquí un 
mes. 

L’Alcaldessa de la ciutat, Sra. Ada Colau, agraeix també l’alta participació i la paciència de les 
persones representants. Valora positivament que s’hagi explicitat una voluntat majoritària de 
treballar plegats, amb una premissa que, pel que fa a aquest Pacte, segurament tothom 
comparteix: posar Barcelona per damunt d’altres consideracions. Cita algunes de les idees que 
s’han expressat (posar la vida al centre, no precaritzar les cures, enfortir els serveis públics...) i 
convida a tothom a seguir participant en aquest procés. En aquest sentit es refereix als grups de 
treball que es faran operatius, que seran transversals i interconnectats i que caldrà una 
participació àgil i cooperativa. Acaba agraint de nou a tothom la seva participació.  

 

 

 

 

Nota: Per problemes de connexió o altres, no van poder participar en la sessió el Sr. Alejandro 
Goñi, de PIMEC Comerç, la Sra. Ann Desola, del Consell de Joventut, la Sra. Lucía Delgado, del 
Grup Promotor ILP Habitatge i el Sr. Lloyd Milen, del Cos Consular. 
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