Pacte per Barcelona
Un nou impuls per la ciutat

Taula Cultura, Educació, Internacional, Ciència i Esports.
Síntesi de les propostes prioritàries d’acció
21 de Maig 2020: 16 hores
10 de Juny 2020: 16 hores
29 de Juny 2020: 17 hores
El sectors representats en aquesta taula són dels més afectats per la paràlisi
de l’activitat generada per la pandèmia del covid-19. Cultura i educació van ser
dels primers àmbits en haver-se d’aturar per complet a nivell presencial, veientse l’esfera cultural molt afectada a nivell econòmic i l’esfera educativa
especialment colpida per la difícil adaptació als nous formats telemàtics, que ha
generat un important creixement de les desigualtats entre la població escolar
entre l’alumnat amb accés a les noves tecnologies i el que no en té. La incertesa
sobre quan podran reprendre l’activitat en els seus formats habituals fa que
l’emergència als sectors culturals i educatiu sigui especialment remarcable, però
la totalitat dels agents implicats en el procés de debat sobre les fórmules de
reconstrucció de la ciutat tenen també clar que cultura i educació han de ser dos
dels pilars de la resposta de Barcelona a l’actual moment.
Igualment, la ciència és motor del progrés i també ha estat i és un dels grans
protagonistes de la present crisi sanitària i econòmica. La necessitat de trobar un
remei a la malaltia i de millorar les condicions mediambientals –de la ciutat i
globals– per evitar que es produeixin casos similars en el futur posa la ciència al
centre de les solucions per a la situació actual i pel temps que vindran. Per últim,
la importància de l’esport és posada en relleu de forma transversal per la seva
capacitat generadora de salut –física i mental–, però també pel rol vertebrador

que té l’activitat esportiva a la nostra ciutat a l’hora de crear sentiment de
comunitat.
Tots aquests agents són part essencial de la dimensió internacional de Barcelona,
i plantegen la seva recuperació i transformació a través de la combinació de
l’escala local i la global, i la conveniència de reforçar el lideratge de Barcelona en
les xarxes de ciutats i en l’àmbit internacional.
Al llarg de tres sessions col·lectives mantingudes durant els mesos de maig i juny
del 2020 amb 48 persones representants d’entitats dels àmbits cultural, educatiu,
científic, esportiu i internacional de Barcelona, així com amb representants de
tots els grups polítics de l’Ajuntament, s’han proposat i debatut un seguit de
línies estratègiques i mesures que han de permetre, a curt i mitjà termini, una
sortida de la crisi social i econòmica generada per la pandèmia del coronavirus.
Agrupades per àmbits, però interrelacionades entre sí, aquestes propostes han
d’integrar-se a la resposta de ciutat que s’està preparant i s’aporten a la Taula del
Pacte per Barcelona.

RESUM DE PROPOSTES PRIORITÀRIES:
1. Apostar per construir un sistema educatiu i una xarxa educadora
que garanteixi la igualtat d’oportunitats i constitueixi l’eina bàsica
per garantir l’equitat social.
 Desenvolupar el caràcter de ciutat educadora de Barcelona, aprofitant les
xarxes d’escoles existents, amb major connexió amb el món de la cultura, la
recerca científica i els ateneus de cultura popular. Promoure una figura
coordinadora a tots els centres educatius d’alta complexitat per connectar
l’aprenentatge dins i fora escola en xarxa amb tos els agents i recursos de
l’entorn.
 Reconèixer l’educació en el lleure com un dret posant en valor el temps fora
escola com a eina d’aprenentatge. Garantir aquest aprenentatge
extraescolar i del lleure educatiu a tot l’alumnat en situació de
vulnerabilitat i durant tot l’any, incrementant la cobertura d’activitats

extraescolars (culturals, esportives, etc.) assequibles, així com les
subvencions al teixit associatiu del món educatiu.
 Assegurar la universalització de l’accés a les oportunitats educatives:
reforçar l’atenció a la franja dels 0-6 anys, fer un pla de xoc contra
l’abandonament escolar i intensificar la lluita contra la segregació.
Augmentar la dotació de personal pels centres amb més alumnat de
vulnerabilitat social, promovent l’oferta de reforç educatiu i augmentant el
nombre d’educadors socials al centre.

 Combatre l’escletxa digital en l’àmbit educatiu amb un pla específic.
Promoure la figura de referent o mentor digital a les famílies per
acompanyar l’escolaritat dels infants. Promoure plans de capacitació
parental i desenvolupar programes de formació al llarg de la vida.

2. Apostar pel capital cultural i el talent creatiu de la ciutat, un
ecosistema ric i divers, identitat i patrimoni de primer nivell de
Barcelona, i factor de cohesió i de projecció internacional.
 Programes específics de suporti rescat de tots els sectors artístics, amb una
renovada relació tenint present la diversitat d’agents públics, privats i
comunitaris, amb l’objectiu de protegir el talent creatiu i artístic, i preparar-lo
per a futures crisis.
 Consolidar el sistema de de cultura de base i els equipaments de proximitat,
com a cantera creativa i connector dels àmbits cultural i educatiu. És una
xarxa activa per la democratització cultural i espai per promoure la
interculturalitat i posar en valor la riquesa de la diversitat cultural existent a la
nostre ciutat.
 Mantenir l’ambició i centralitat dels grans equipaments i esdeveniments, claus
per potenciar la capitalitat cultural de Barcelona. Aquesta intenció passa per
potenciar la capacitat d'irradiació dels grans equipaments i fent créixer el seu
vincle amb el teixit comunitari, amb implicació en el sistema educatiu i com a
espai d’inclusió social. Desplegar campanyes de comunicació a gran abast tant a
nivell local com internacional.
 Donar suport estructural i financer a la consolidació i creixement de les
empreses i indústries culturals, amb una especial atenció al sector del llibre - en
el que Barcelona ha de mantenir el seu lideratge internacional- , però també a
nous sectors emergents com el disseny, l’audiovisual i el videojoc
 Ampliar la dotació econòmica de la cultura, sigui incrementant l’endeutament
per permetre fer plans plurianuals, o donant suport a la petició perquè el 7%

dels fons europeus de recuperació vagin destinats a l’àmbit cultural. Millorar
també el finançament del sector cultural a través de les despeses de cocapitalitat, Llei de Mecenatge, taxa turística i altres mecanismes.

3. Potenciar el capital científic de la ciutat, el seu valor per definir
estratègies de futur i consolidar Barcelona com a espai de recerca.
 Promoure el reconeixement i la visibilitat de la capitalitat científica de
Barcelona tant en l'àmbit estatal com a nivell internacional i dels seus
centres/laboratoris i universitats. En aquest sentit, donar continuïtat als
objectius del Pla Barcelona Ciència i generar polítiques d’incorporació del jove
talent investigador als centres de recerca de la ciutat, que alhora han de quedar
més ben connectats amb els centres universitaris de Barcelona.
 Convertir la ciència en un actor de la reconstrucció social i econòmica de la
ciutat. Acompanyar i contribuir al desenvolupament de noves intervencions en
infraestructures científiques urbanes, especialment en projectes que aporten
una visió interdisciplinar i d’avantguarda, inspirats en els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, i que ajuden a
convertir Barcelona en ciutat de referència en la justícia social, sostenibilitat
ambiental i salut urbana
 Donar suport i reconèixer el valor de la ciència i el coneixement per planificar i
definir estratègies de futur. Incorporar assessors i resultats científics en la presa
de decisions polítiques basades en evidència.
 Apostar Transferència de coneixement i de tecnologia : Reforçar oportunitats i
espais per impulsar la transferència de recerca en tots els àmbits de la societat
convertint-los en projectes rellevants per la ciutat de Barcelona .

4. Consolidar la ciutat com a plataforma de connexió i lideratge
internacional
 Mobilitzar la Xarxa de diplomàcia pública i civil, que conformen totes les
entitats amb seu a Bcn i connexions i influència internacional com una
plataforma al servei de la ciutat.
 Fer una aposta clara pel multilateralisme, recolzant el sistema de nacions
unides i impulsant una governança internacional multinivell, amb l’activa
implicació també de les ciutats i d’actors privats.
 Apostar per una nova generació d’acords i xarxes amb altres ciutats, que
fomentin aliances concretes, i intercanvi de coneixement i bones pràctiques,
amb especial atenció dels post covid-19.
 Promoure mecanismes de cooperació público-privada que facilitin accedir a
fons europeus i d’organismes multilaterals.

 Potenciar la capitalitat mediterrània de Barcelona, Contribuir a l’edició
d’enguany de la Biennal de Pensament Obert a través de la organització en un
espai emblemàtic de l’Ajuntament d’una reflexió intercultural dins l’eix
“Democràcia i Diversitat” entorn al futur a la Mediterrània, així com altres
activitats de caràcter cultural i artístic
 Consolidar la seva relació amb Àsia i obrir noves relacions amb ciutats
d’Amèrica llatina i Europa oriental, prioritzant la dimensió política i la
col·laboració activa front a tendències autoritàries i populistes que amenacen
els valors democràtics i els drets i llibertats fonamentals.
 Incrementar l’aposta de Barcelona per la solidaritat internacional amb altres
ciutats, amb especial atenció a les urbs del continent africà.

5. Recuperar el dinamisme del sector esportiu de la ciutat.
 Garantir l’accés universal de tota la ciutadania a l’esport, que és una eina de
salut i de construcció de xarxes associatives.
 Aprofitar aquest moment per solucionar les assignatures pendents que té el
sector, com són els reptes d’innovació, digitalització i cooperació.

6. Fer de Barcelona un referent en el camp de la digitalització ètica
 Promocionar el coneixement obert i les seves possibilitats com a eina de
lluita contra les desigualtats socioeconòmiques i de gènere que aquesta crisi
ha tornat a posar en evidència.
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