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ACTA-RESUM DE LA TERCERA REUNIÓ PLENÀRIA     

21 de juliol de 2020  

 

La tercera reunió plenària del Pacte per Barcelona es va celebrar telemàticament el 

dimarts 21 de juliol de 2020. 

Van participar-hi un total de 31 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 per l’Alcaldessa, Ada Colau, i el Primer Tinent d’Alcaldia, 

Jaume Collboni. 

El primer Tinent inicia la sessió final de la Taula del Pacte per Barcelona agraint la 

presència de tothom, i especialment del convidats que intervindran en aquest acte. 

Agraeix el treball, l'esforç, la voluntat de sumar i d'aportar des de les pròpies 

conviccions, idees i diferències sobre la visió del que ha d'afrontar la ciutat de Barcelona 

en aquest moment d'excepció, un moment molt complicat des del punt de vista de les 

conseqüències econòmiques, socials, i també de model de ciutat que té la crisi de la 

COVID. 

 

L'Alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, agraeix a totes i tots per assistir a aquesta tercera 

reunió Plenària. Exposa que es van començar els treballs d'aquesta idea del Pacte per 

Barcelona en un moment diferent, on havíem superat el moment més crític d'aquesta 

maleïda pandèmia i teníem la mirada cap a la ciutat amb esperit de represa i de 

recuperació. En aquests moments no estem en una situació crítica, però sí d'incertesa, 

a causa del rebrot que ha arribat abans del que es pensava. No ens podem relaxar ni 

confiar i hem de seguir les prevencions sanitàries, ja el número de persones infectades 

creix diàriament. Ens trobem amb una situació general que durarà mesos fins que no hi 

hagi una vacuna que hagi estat prou validada i que sigui accessible a la majoria de la 

població. Per sort, comencem a tenir bones notícies gràcies a la grandíssima recerca que 

tenim a nivell local i a nivell global, tenim molt de talent científic que està treballant en 

la vacuna. 

Manifesta que mentre afrontem el present, és obligació de qualsevol gestor públic i de 

qualsevol persona que estimi la ciutat,  no limitar-se al present sinó que hem de pensar 

en el futur, a mig i llarg termini, cap a on volem anar com a individus i col·lectivitat, amb 

l'ambició d'impulsar la recuperació social i econòmica que tant necessitem. 
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Agraeix a totes les entitats, els equips tècnics i molt especialment a tots els grups 

municipals el fet d'estar per sobre d'interessos particulars i pensar més que mai en la 

ciutat per impulsar aquest Pacte per Barcelona. 

Introdueix cinc qüestions fonamentals associades a la idea d'aquest Pacte: 

˗ En primer lloc, la mateixa idea de Pacte. És molt important que després de 

moments tan durs i amb un escenari ple d'incerteses, siguem capaços d’impulsar 

un Pacte de consens, que implica a l'Ajuntament, però també a tots i cadascú 

dels actors de Ciutat que estan aquí presents. La vocació de consens ens ha 

portat a vegades a que alguns continguts estiguin expressats de forma genèrica 

en la redacció final d'aquest Pacte i que no recullin el 100 % del que cadascú de 

nosaltres voldríem. Sabem que hi ha entitats que voldrien molt més i ens 

mantenim en la idea de que continuarem treballant per arribar a tothom, perquè 

Barcelona ens necessita a tots i totes. L'esforç de cedir és un valor en sí mateix 

en el moment extraordinari que estem vivint.  

Exposa que el que avui es presenta no és un programa de Govern, sinó el resultat 

d'un procés de reflexió compartit ple de matisos i de propostes que provenen de 

les Taules de Treball constituïdes i en les que han participat prop de 200 entitats. 

- En segon lloc, destaca el compromís que suposa amb la ciutat i amb les seves 

capacitats, haver assolit un Pacte que marca horitzons importants de futur per 

la reactivació econòmica, la lluita contra les desigualtats socials i sense oblidar 

altres grans reptes com l'emergència climàtica o l'accés a l'habitatge. Barcelona 

és una ciutat plenament capaç d'afrontar els grans reptes que té al davant, amb 

coratge, amb innovació i amb sensibilitat amb qui més pateix. 

Els reptes econòmics són de gran envergadura i hem d'estar al costat de la nostra 

economia local: tant de l'economia més petita de proximitat com de l'economia 

de la inversió no especulativa que pot generar molts llocs de treball estables i de 

qualitat. Cal que la reactivació econòmica s'acceleri quan abans i que sigui una 

oportunitat per reforçar el nostre posicionament en l'economia digital, la 

reindustrialització, la tecnologia, la ciència i la innovació. 

També hem d'acompanyar als sectors del turisme, del comerç, de la restauració, 

de la cultura i de l'esport que han patit molt durant aquests mesos i continuen 

patint. Alhora cal reforçar i apostar per sectors resilients i arrelats a la nostra 

ciutat, com l'economia social o l'economia de les cures. 

- En tercer lloc, darrere del Pacte hi ha una idea que és transversal: cal reforçar els 

serveis públics i tenir-los més preparats per les situacions que estem vivint i les 

que vindran. Els i les professionals s'han comportat com herois i heroïnes en 

molts casos, però no ens podem conformar amb aplaudir-los. Cal reforçar els 

serveis que són essencials amb més recursos i amb més capacitat de resposta 

davant de les emergències. 
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- En quart lloc, el Pacte també és un exercici de corresponsabilitat. Tenim al davant 

reptes molt importants i l'Ajuntament ha de ser motor i liderar moltes de les 

respostes a aquests grans reptes, però sols i soles no ho podrem fer. Necessitem 

que la resposta es faci de forma col·lectiva des del lideratge públic, però també 

des de la corresponsabilitat del món social, econòmic i empresarial. 

 

- I finalment, en cinquè lloc, el Pacte també és una reivindicació del municipalisme. 

En plena globalització queda molt clar que des dels municipis hem fet i farem tot 

el que calgui per acompanyar als nostres veïns i veïnes en moments tan difícils. 

Podem assumir molt més del que ens pertoca competencialment, però 

necessitem un compromís de la resta d'administracions, aportant els recursos 

necessaris i com a mínim, deixar-nos disposar de recursos propis com els 

superàvits. Avui hem tingut la noticia de que s'ha desbloquejat l'acord de la Unió 

Europea, però els recursos han d’arribar també als ajuntaments, precisament 

perquè som motor de transformació i de recuperació social i econòmica. 

 

Finalitza la seva intervenció agraint de nou la feina de tothom i assumint que tots i totes 

tenim un compromís amb aquest Pacte, per fer que Barcelona surti més reforçada 

d'aquests moments tan complicats que vivim però amb el convenciment que ens en 

sortirem. Ho hem fet moltes vegades al llarg de la història, tenim el talent, la força, la 

solidaritat, tenim una ciutat valenta, una ciutat feminista, una ciutat que té tots els 

elements necessaris per fer front a qualsevol dels reptes que ha d'afrontar, però també 

amb la plena consciència de que només junts i juntes ens en sortirem. 

El primer Tinent saluda als presidents i presidentes dels grups municipals, els tinents i 

tinentes d'alcaldia Janet Sanz, Laia Bonet, Laura Pérez, Albert Batlle i Joan Subirats, que 

segueixen la sessió online. 

 

Dona la paraula al representant de CCOO, el Sr. Toni Mora. Exposa que avui és un dia 

important per la ciutat, per els treballadors i les treballadores, perquè assolim un pacte 

que és fruit del treball col·lectiu tal com s'explicita en el document final. Reitera que per 

CCOO no és la metodologia més adequada, perquè no s’ajusta al que creuen que ha de 

ser la concertació social, però és un punt d'inflexió que portarà a una etapa estable de 

diàleg social a la ciutat, que ara no tenim. Manifesta que actualment hem de conviure 

amb quatre emergències: la sanitària, la social, l’econòmica i la climàtica. 

Destaca que la ciutat ha de tenir en compte el treball, el factor treball com element 

central de viabilitat dels projectes individuals i col·lectius. A més, s’ha de reivindicar que 

la ciutadania ha de tenir drets reals, drets com a veïns i veïnes, i per tant, que puguin ser 

elements motors per generar cohesió social. Considera que la ciutat és i ha de ser una 

ciutat industrial, i per tant, és fonamental que la factoria de Nissan continuï en el marc 

de la nostra ciutat. També és una ciutat que ha de tenir una lluita contra la bretxa digital, 

que és una bretxa social i per tant, transversal. S’ha de reivindicar també des de la 
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potència de la metròpoli, el dret fonamental a la informació, a la formació i a ser 

ciutadans de primera, accedint a la connectivitat i al dret a les xarxes. 

Finalitza la intervenció compartint la idea de l’Alcaldessa de que conviurem bastants 

mesos amb aquesta situació, però hem de continuar endavant transformant els models 

d'atenció socio-sanitària i el model d'atenció a les persones. Avui estan aquí des de 

CCOO per donar suport a tots els agents socials i econòmics conjuntament amb el 

Consistori de la ciutat per tirar endavant. 

 

En representació de la UGT, la Sra. Enriqueta Durán, manifesta que a UGT li hagués 

agradat anar més endavant en algunes qüestions per ells transcendentals com és el 

diàleg social, com instrument de concertació en aspectes d'acció social i econòmica. 

Però els sindicats estan acostumats a prioritzar i en aquests moments tan complicats per 

a tantes persones, Catalunya, tal com està, necessita que Barcelona doni un pas 

endavant per trobar qui generi consensos, complicitat per donar resposta a les persones 

i llançar el missatge de que ens en sortirem i que els nostres recursos i enteniment van 

per la gent que més ho necessita. Entenen que aquest Pacte és un punt de partida, que 

no d'arribada. Finalitza la intervenció felicitant per la iniciativa del Pacte que considera 

tan necessària i manifestant el seu suport. 

 

En nom de PIMEC, té la paraula el Sr. Ángel Hermosilla, que manifesta que PIMEC fa seu 

el Pacte i el validen. Creu que és un exercici de corresponsabilitat, de consens i 

compromís a més de resposta conjunta. Fan seus els principis que recull el Pacte: 

col·laboració público-privada, coordinació i els deu grans objectius prioritaris que 

emmarca. Destaca que hi ha algunes propostes que no s'han recollit de la manera que 

els hagués agradat, com el tema de la contractació pública i de la renda garantida de 

ciutadania. També vol destacar una manca de sensibilitat en determinats temes i en 

determinats sectors, com el cas de la mobilitat, respecte a respostes que han traslladat 

des de PIMEC, però manifesta que el Pacte és una oportunitat que no es pot 

desaprofitar. Demanen flexibilitat en el Pacte, perquè ha de contemplar qualsevol  

incidència que pugui anar sortint, perquè hi ha empreses que havien fet inversions en 

previsió d'unes expectatives després de l'estat d'alarma que no s'estan complint, són 

incidències que s’han de contemplar i demanen aquesta flexibilitat. També demanen 

lideratge de l'Ajuntament, però sobretot urgència en el desplegament, és urgent la 

necessitat de dotació pressupostària. El tema dels romanents és importantíssim, es parla 

de 12.000 milions d'euros a nivell estatal, i aquests romanents han de tenir una atenció 

especial en el teixit productiu i en salvar llocs de treball. 

 

El Sr. Miquel Àngel de Garro, en representació de PIMEC Comerç, manifesta que estan 

contents de participar en aquest acord. Exposa que el comerç, el turisme i la restauració 

són sectors que s'han vist directament afectats per aquesta pandèmia del COVID. S’ha 

de garantir que continuïn desenvolupant-se aquestes activitats, ara més que mai 
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necessiten poder obrir. Considera que si s'han d'aplicar mesures han de ser quirúrgiques 

i amb un pla d'acompanyament en les qüestions que relacionin comerç, restauració, tant 

sigui d'agilitat en qüestions burocràtiques com del desenvolupament de l'activitat 

empresarial. Demana que en les qüestions relacionades amb l'urbanisme i la mobilitat, 

s’escolti al sector. 

 

En nom de Fira de Barcelona, el Sr. Constantí Serrallonga, exposa que estem vivint un 

moment d'incertesa però estan segurs que malgrat tot, no deixem de tenir un far, un 

punt de referència cap a on anar, per tant, celebren aquest Pacte i volen contribuir. 

L'alcaldessa parlava de corresponsabilitat i per tant, ells es fan corresponsables d'aquest 

Pacte. Manifesta que hi ha varis objectius en els quals poden contribuir de forma 

important, com és la reactivació del teixit productiu i comercial de Barcelona, Barcelona 

destinació turística, urbana i segura, i amb relació amb els punts i) i j) del Pacte per 

consolidar Barcelona en el context internacional. 

Explica que celebren l'Smart City Expo el mes de novembre, té el convenciment que serà 

una oportunitat tot i que es celebri en un format híbrid digital, perquè posarà de nou, a 

través de les xarxes, Barcelona al món. Es compromet a que treballaran fort per la 

represa de l'activitat, perquè són conscients que si poden reobrir l'activitat podran 

beneficiar a molts sectors que ho estan passant molt malament i s’esforçaran en fer 

possible tornar a celebrar esdeveniments de forma tradicional. 

 

En representació del Cercle d'Economia, té la paraula el seu president el Sr. Javier Faus, 

felicita pel Pacte i el subscriuen, agraint tots els esforços. Considera que ara és el 

moment de sumar tot i que els hagués agradat anar més lluny en alguns temes, 

especialment en inversió. Aprofita la seva intervenció per demanar, d’acord al que es va 

aprovar la nit d’ahir a Brussel·les, que tota la ciutat i el país es posi en marxa per 

presentar projectes innovadors, tecnològics, digitals, projectes socials, de ciència, 

perquè els diners d'Europa estaran subjectes sempre a projectes identificables. 

Manifesta que el Pacte hauria de concretar una sèrie de projectes que es presentin a la 

Generalitat i a l'Estat, per poder fer mèrits dels mateixos. 

 

En nom de Barcelona Global, té la paraula el Sr. Mateu Hernández, creuen que tota 

iniciativa dirigida a generar grans consensos públics i privats és benvinguda, i li donaran 

tot el suport que faci falta. Fan el prec de que es facin servir com a eina els més de 1.000 

socis compromesos de Barcelona Global perquè els projectes del Pacte es duguin a 

terme. Donen suport a aquest Pacte com una mostra de generositat política i social, 

posant en valor el consens i no la polèmica. Manifesta que hi ha la necessitat,  vist els 

esdeveniments de les últimes setmanes amb el rebrot, que existeixi un pla a Barcelona 

davant el context de la pandèmia, malgrat que es depassin les competències municipals. 

Les escoles han de poder obrir en condicions el mes de setembre, d’igual manera que 

els jutjats funcionin, que la sanitat respongui i que l'espai públic estigui a l'altura. Són  
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elements importantíssims. Cal posar-se en marxa de forma immediata per donar la 

seguretat de que l'activitat civil i econòmica es podrà reprendre a la tornada de l'agost 

en totes les condicions. Finalitza la seva intervenció donant el suport al Pacte i posant-

se a disposició, amb la idea de que no siguin meres intencions sinó fets i propostes que 

ens facin millors en el futur. 

Es dona la paraula a les entitats del món professional. 

 

En representació de l'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, 

la Sra. Mª Eugènia Gay, agraeix a l’Alcaldessa i al Sr. Jaume Collboni per l'obertura 

d'aquest procés de diàleg i escolta de les entitats socials, professionals i econòmiques 

de la ciutat, per elaborar els objectius que han de permetre aquesta reactivació de 

Barcelona i confia que aquesta pràctica es pugui mantenir en el futur. Creu que s'ha de 

posar de manifest el talent i les potencialitats de les entitats que estan representades 

en la present reunió i que sense dubte poden ajudar a fer de Barcelona una ciutat més 

forta, més unida i sobretot més compromesa amb uns valors socials, també amb tot el 

que és la igualtat de gènere. I sobre tot cap a Barcelona, una ciutat educadora, on ens 

trobarem una sèrie de problemes cap al mes de setembre, essent un dels més 

importants potenciar l’ensenyament i la formació dels nostres joves. Manifesta l’adhesió 

al Pacte de tots els col·legis professionals, representats per més de 250.000 persones a 

tota Catalunya.  

 

En nom del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, té la paraula la Sra. Assumpció 

Puig, que exposa que estan d’acord amb el Pacte i amb el consens al que s'ha arribat. 

Manifesta el seu agraïment, com a Col·legi Professional, de participar de tot aquest 

procés, que s’ha centrat en temes cabdals per ells, com la  renovació urbana i la 

rehabilitació, ja que comporta la reactivació de l'economia i dona resposta al canvi 

climàtic. Considera que també té especial importància el model urbà de ciutat de 

proximitat, que posa les persones al centre, que té cura de les persones de diferents 

edats, no només les d’edats productives, sinó també de la infància i les persones grans. 

Un altre tema important és la renaturalització dels carrers i, per tant, l'aposta decidida 

cap al vianant i per una menor presència del cotxe a la nostra ciutat. Finalitza la seva 

intervenció esmentant el paper catalitzador que com a municipi pot fer Barcelona 

respecte a tota la seva àrea, inclús a tot el territori de Catalunya i, per tant, es posen a 

disposició per a tenir projectes que il·lusionin i que alhora facin que els diners que han 

d'arribar d'Europa, puguin arribar també aquí.  

 

En representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, la Sra. 

Francina Alsina, que es troba presencialment, agraeix a l'Ajuntament de Barcelona per 

disposar d'una eina per dissenyar quina ha de ser la resposta d'aquesta crisi sanitària 

social i econòmica, i també cultural, ambiental i que ataca de ple al model de ciutat. 

Agraeix que la creació d'aquest espai arribés aviat, que hagi pretès ser de consens i dona 
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també les gràcies a l’organització que s'ha ajustat estrictament a allò que es va anunciar 

quan van ser convocades. Com a presidenta de la Taula del Tercer Sector de Catalunya, 

vol aprofitar per reivindicar el paper del sector social durant la gestió de la crisi, en la 

qual les entitats socials han estat un servei essencial, com molts altres, i malgrat les 

dificultats, han estat treballant amb i per les persones en situació més vulnerable, sent 

fidels a la seva missió de servei públic. Tot això ha estat possible gràcies als professionals  

i a la força de les persones voluntàries. Dona les gràcies per l'esforç d'escolta que hi ha 

hagut en el grup de treball de Drets Socials, en el que han arribat a importants elements 

i propostes de consens, sobretot pel que fa a les polítiques d'habitatge, la protecció de 

persones vulnerables, la col·laboració público-social o el treball de les cures. Manifesta 

que un cop aprovat aquest full de ruta, cal concretar el calendari i el pressupost 

indispensables per traslladar del paper a la realitat les mesures acordades. Finalitza la 

seva intervenció posant en valor la importància de treballar unides i la necessitat 

d'interlocució i de comptar amb espais com l'Acord Ciutadà i el Consell Municipal de 

Benestar Social, per seguir avançant conjuntament en la millora del benestar de la 

ciutadania. 

 

En nom de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, té la paraula el seu director, 

el Sr. Jordi Sans. Excusa en primer lloc al president Gerard Esteve. Explica que la Unió 

de Federacions representa a 70 federacions esportives, a més de 9.000 clubs i 700.000 

federats, i que es sumen al Pacte perquè creuen que ha de ser la base d'un inici de diàleg 

social. Manifesta el seu agraïment a la Regidoria d'Esports  pel gran esforç que estan 

fent en moments molt difícils i incerts, però demanen que es faci el possible perquè les 

instal·lacions esportives tornin a obrir amb urgència, apuntant que l’esport ajuda a que 

la gent estigui forta i gaudeixi d’un bon sistema immunològic. Per tant, demanen un 

esforç més per tornar a obrir les instal·lacions esportives i que tothom pugui tornar a 

anar amb les mesures de seguretat que han implantat. 

 

En representació de l’Associació per la Promoció del Transport Públic, té la paraula el 

Sr. Manel Ferri, manifesta l’adhesió al Pacte tot i que els hagués agradat que el sector 

de la mobilitat sostenible i segura hagués tingut més pes, però volen sumar i seguir 

col·laborant. Demanen conèixer la dotació pressupostària que acompanya aquest Pacte 

i el mecanisme de seguiment de l’aplicació del seu contingut, així mateix, manifesta que 

els agradaria formar part del grup de treball de seguiment del Pacte. 

En nom del RACC té la paraula el Sr. Josep Mateu, en primer lloc vol agrair al Sr. Collboni 

la presència a totes les reunions del Pacte, ja que ho considera molt important. En segon 

lloc, comenta que ja que s’ha arribat a un consens per l'elaboració d'aquest document, 

també ha d’haver consens en la seva implementació. Finalitza la seva intervenció 

comentant tres aspectes sobre el tema de la mobilitat: la defensa de la visió 

metropolitana de la ciutat; establir mesures específiques per a la gent gran; i l’últim punt 

i molt important és la dotació pressupostària per als propers tres anys, per poder tirar 
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endavant aquest Pacte i que no es quedi en un tema mediàtic sinó que es posi en 

pràctica. 

 

En representació de l'associació Prevenció d'Accidents de Trànsit, la Sra. Yolanda 

Domènech, vol agrair l’esforç del consens del Pacte en primer lloc. Exposa que la crisi 

de la COVID-19 ha evidenciat la urgència de posar les persones i la seva salut al centre. 

Aquesta situació no pot desembocar en un fracàs de la societat, i per això cal 

responsabilitat i compromís de tots i totes. En relació amb la mobilitat entenen que no 

és un fet aïllat de la resta d'activitats de la vida diària i afecta de manera transversal a la 

nostra salut, l'economia i la igualtat social. Afecta a la salut tant pels sinistres de trànsit 

com per la contaminació, i per això és bàsica una ciutat 30 i amb prioritat pels vianants. 

A més la mobilitat afecta la nostra economia i per tant, cal potenciar el consum local i 

reduir els desplaçaments impulsant la reforma horària i el teletreball. Per últim, la 

mobilitat també influeix en la desigualtat social, per la qual cosa cal un transport públic 

de qualitat i que sigui accessible per a tots. Per tot això, és important aprofitar 

infraestructures ja existents i inspirar-nos en bons exemples d’altres ciutats.  

 

En nom de Transports Metropolitans de Barcelona, el seu director general el Sr. 

Gerardo Lertxundi, agradece la oportunidad dada para participar y valora la iniciativa y 

el resultado de manera muy positiva. Reafirma la idea de la Alcaldesa sobre la 

importancia de alcanzar un pacto en el que participan muchas organizaciones con 

distintas visiones. Desde el transporte público y desde TMB muestran su apoyo tanto a 

las políticas sociales, siendo el transporte público un elemento importante de cohesión 

social, un facilitador de la dinamización de la economía, de la ocupación, del empleo y 

del turismo como elemento de desarrollo. De igual modo expresa la importancia del 

transporte público en la sostenibilidad y en la salud. Refuerza la idea del modelo de 

movilidad accesible, universal y absolutamente sostenible. 

 

El Sr. Rodrigo Araneda, en representació del Consell Municipal d'Immigració, 

manifiesta que han participado en las mesas de trabajo y el resultado final es un buen 

documento. Expone dos elementos que no se han visto muy representados en el texto: 

1. En las iniciativas más concretas hay poca presencia del concepto de la inmigración.  

2. Dentro de los aspectos que hablan de la tradición de la Ciudad, se habla de inmigración 

pero falta mencionar el tema LGTBI como uno de los aspectos a tratar. 

Otros temas que se han tratado en las mesas de trabajo y que quiere comentar son: 

- Consideran muy positivo potenciar el programa Labora y extenderlo a elementos 

metropolitanos.  

- Es fundamental incentivar las cláusulas sociales, pero incorporando más 

elementos, no únicamente elaborar un plan para incrementar el número de 

personas con discapacidad, puesto que este aspecto está cubierto por otros 
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ámbitos de la legislación que permiten que tengan acceso preferente dentro de 

la contratación.  

- Las ayudas complementarias nombran la infancia y la discapacidad 

explícitamente pero no a la inmigración como grupo específico. 

- Valoración positiva del empadronamiento activo. 

- En relación con la vivienda asequible, no se habla de inmigrantes o colectivo 

LGTBI. 

 

La Sra. Gemma Altell, en nom del Consell Municipal de Dones, agraeix la voluntat 

d’arribar a consens però manifesta que el document queda molt lluny de les propostes 

que van presentar, ja que la perspectiva de gènere no queda prou detallada en la 

formulació del canvi de model de ciutat. Davant d'aquesta realitat caldrà fer un 

seguiment exhaustiu d'aquest Pacte, i de com es trasllada la perspectiva de gènere en 

el concret, com es tradueix a nivell pressupostari el paper de les dones. Destaquen 

negativament l’absència de la paraula feminista en el text del Pacte tot i que apareix el 

gènere com un dels principis. Exposa que en relació amb el tercer objectiu, més vinculat 

a Serveis Socials, s’ha recollit alguna de les propostes concretes, que tenien a veure amb 

l'abordatge de les violències masclistes, l'atenció de les dones durant el COVID, les 

famílies monoparentals, etc., però que en altres punts com la reactivació productiva i 

comercial ha quedat més desdibuixat, ja que no es parla específicament de la situació 

de les dones però sí d’altres grups. Acaba la intervenció explicant que no han tingut 

temps material per a poder aprovar el document del Pacte en el seu Plenari i que creuen 

fonamental incorporar la perspectiva de gènere. 

 

En nom del Consell Assessor de la Gent Gran, té la paraula el Sr. Juan Martínez, que en 

primer lloc dona a conèixer el suport del Consell al document del Pacte, entenent que 

és un document de base del qual podran fer seguiment i revisar el seu desenvolupament 

i resultats al 2022. Agraeix la incorporació d'algunes de les seves propostes i manifesta 

que seguiran defensant aquelles que no s'han incorporat. Demanen que el compromís 

subscrit amb el Pacte no deixi enrere altres compromisos assumits prèviament pel 

Consistori, com els protocols contra el maltractament a les persones grans, l'estratègia 

contra la solitud no volguda, i sobre tot l'estratègia sobre el canvi demogràfic i 

l’envelliment. Creuen que s’ha de millorar la prevenció i actuació davant els rebrots del 

COVID-19, ja que algunes de les qüestions plasmades al Pacte per millorar la resposta 

estan resultant insuficients. Per finalitzar destaca la idea d’una ciutat més amigable per 

les persones grans. 

 

En representació del Consell Municipal de Benestar Social, té la paraula la Sra. Teresa 

Crespo, que en primer lloc agraeix el treball realitzat i manifesta el convenciment de que 

es tracta d’un bon document i que els representa. Agraeixen novament el sentir-se 

escoltats i que s’hagin recollit moltes de les propostes que han presentat. Exposa que 
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tenen dubtes sobre l’execució del Pacte relacionat amb la disponibilitat pressupostària, 

perquè tant important és la signatura que es fa avui, com la planificació estratègica de 

l'acció, l'execució, i també l'avaluació i seguiment d'aquest procés. Ofereixen la seva 

col·laboració per fer el seguiment i valoració del Pacte, al mateix temps que demanen 

transparència i informació de la seva evolució i execució, utilitzant com a instrument el 

Reglament de Participació. Finalitza la seva intervenció posant en valor la idea d’una 

ciutat millor, més justa i més equitativa. 

 

El Primer Tinent dona pas a les entitats de l’àmbit universitari i científic. 

 

En nom de l'Institut IS Global, té la paraula la Sra. Leire Pajín, que posa en valor el Pacte 

i l’esforç pel consens polític i social. Creuen que cal una concertació de tots els actors i 

un consens polític ampli, i per tant, el Pacte és una bona notícia. Manifesta que hem de 

conviure amb un context epidemiològic concret i s’ha de garantir la capacitat de 

resposta del nostre sistema de salut, de reduir riscos i contribuir a enfortir un entorn 

més segur possible. Mostra el convenciment de que per complir els objectius socio-

econòmics del Pacte s’ha de reforçar notablement la capacitat de vigilància i rastreig, 

per conèixer el focus dels brots i aïllar les persones contagiades, com a mecanisme de 

reduir riscos i evitar mesures dràstiques. És necessari enfortir i millorar els canals de 

connexió entre la ciència, el coneixement i la pressa de decisions, i Barcelona té 

excel·lents capacitats de decisió, investigació i ciència i cal posar-los en valor. Per 

finalitzar, manifesta que cal una menció expressa a la sortida sostenible de la crisi i a la 

seva connexió amb l'Agenda 2030, molt important en aquest moment. 

 

Té la paraula el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, que assisteix 

presencialment a la reunió, el Sr. Francesc Torres. Agraeix la invitació per representar el 

sistema universitari català i comenta com la pandèmia ha posat en valor la importància 

del coneixement i la tecnologia. 

Considera que la millor forma de fer front a un gran repte com el que suposa la pandèmia 

és tenir una societat ben articulada, que pugui treure el màxim profit del coneixement, 

de les capacitats, de l'expertesa, dels seus professionals, de les seves institucions. També 

posa en valor la importància de tenir uns serveis públics eficients i d'impulsar una 

economia més diversificada, més robusta, basada en el coneixement. 

Apunta que els objectius del Pacte són plenament compartits pel sistema del conjunt 

universitari català. De cara a futur, comenta que seran els titulats i titulades qui tindran 

un paper rellevant per impulsar aquesta nova economia i el teixit productiu, que és el 

que més impulsa aquest Pacte. Per això es posa a disposició per tirar endavant tots 

aquests reptes. 

 

Intervé en nom del Gremi d'Editors de Catalunya, el Sr. Patrici Tixis, que no ha pogut 

intervenir abans, per expressar la necessitat del Pacte per potenciar la col·laboració 
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público-privada en l'àmbit de la cultura i en especial del sector del llibre. Destaca la 

importància d’aquesta indústria, que porta més de 500 anys vinculada i arrelada a 

Barcelona.  

Manifesta el seu desig perquè el Pacte vagi més enllà dels calendaris electorals i que ens 

permeti afrontar el canvi que necessita la ciutat. Es posen a disposició per fer-ho 

possible, confiant que prosperi l’acord.  

 

En nom d'ADETCA, pren la paraula la Sra. Isabel Vidal, que dona les gràcies al Sr. 

Collboni, l’Alcaldessa i a la regidoria de Cultura, per la seva gestió del Pacte i del context 

cultural actual. 

Demana ajuts, impuls i protecció per la cultura i considera que la millor manera de 

recuperar el pols de la ciutat és fer una Barcelona líder cultural, amb un treball intens 

de col·laboració entre el sector públic i privat. Tots dos des del rol que li pertoca en 

l'objectiu comú que és Barcelona, els seus ciutadans, les seves empreses, el talent i els 

treballadors. 

Segons el seu parer el pla que es presenta és un gran bon punt de sortida i una bona 

declaració basada en el treball transversal de tothom. Per això, felicita tothom per la  

seva generositat a favor del consens. 

 

En nom de l'Associació de museus i equipaments culturals, té la paraula la Sra. Judit 

Carrera, directora general del Centre de Cultura Contemporània, que assisteix 

presencialment a la reunió. La Sra. Carrera agraeix la invitació a la reunió i també el 

procés de diàleg i escolta que és molt necessari. 

Des de la cultura, l'educació i la ciència que ella representa avui, els hauria agradat una 

major centralitat del món de la cultura, l'educació i la ciència, tant en les taules de treball 

com en el document final. Perquè estan convençuts que si Barcelona ostenta alguna 

capitalitat és la cultural, educativa, científica i  tecnològica i que aquests no només són 

factors de cohesió social, desenvolupament econòmic i projecció internacional, sinó 

també claus per fer front al món que ve. 

Per tant, entenen que aquest document final no és un punt d'arribada sinó que és un 

punt de partida i demanem al consistori confiança en la cultura, educació i ciència per 

fer front a aquesta crisi. 

 

A continuació intervé el Sr. Antoni Segura, de la Fundació CIDOB, que felicita tothom 

per la signatura d'aquest Pacte i esmenta la coincidència amb l’acord que s’ha assolit a 

la Unió Europea per fer front conjuntament a la crisi. 

Esmenta tres idees en relació amb el Pacte: 

- La resposta global que s’està donant a la crisis. En aquest món global, la resposta 

passa per la solidaritat de tots. Davant temptacions individualistes, estem 

guanyat la batalla, per exemple, amb aquest Pacte, que compta amb la 

participació de tots. 



12  
                                                                

Pacte per Barcelona       

Un nou impuls per la ciutat 

 

- El tema de la lluita contra el canvi climàtic està suficientment recollit en el Pacte 

i conté elements importants en aquesta línia. 

- S'ha de fer èmfasi i un esforç important en educació, en sanitat i sobre tot en 

recerca. Com estem veient aquests últims dies, la única sortida que tenim a mig 

termini és trobar una vacuna, un tractament mèdic que pugui fer front a la 

pandèmia i això només s’aconsegueix invertint més en recerca.  

Finalment, agraeix que s’hagi comptat amb CIDOB per a la formalització del Pacte i 

n’espera resultats positius per a la ciutat de Barcelona.  

 

En nom del Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno), pren la paraula el Sr. Joan Ramon 

Barrera, que fa un agraïment als representants del consistori i als companys i companyes 

que han participat del Pacte pel seu esforç per arribar a un consens. Reitera la seva 

implicació per treballar en la recuperació econòmica i social de la ciutat i el seu 

recolzament a les línies estratègiques que marca el Pacte. 

Explica que estan col·laborant amb iniciatives concretes per ajudar a recuperar 

l'economia i el benestar de la ciutat, com per exemple,  la reunió de treball que tindran 

la propera setmana per abordar la transformació digital al comerç local. 

Més enllà d'aquestes iniciatives concretes, creu que la ciutat necessita un impuls en 

projectes tractors que realment apostin per l'acceleració de la transformació digital i la 

capacitació tecnològica de la ciutat, un sector que és un vector de competitivitat i 

resiliència. 

Considera que cal apostar per projectes transformadors i que incorporin la innovació 

per rellançar la ciutat i es posen a disposició de l’Ajuntament per fer-ho possible. 

El tinent d’alcalde, Jaume Collboni, dona pas als agents de la ciutat. 

 

En nom de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, intervé la síndica, Sra. Maria 

Assumpció Vilà, que expressa la seva satisfacció pels acords als que s’han arribat, tenint 

en compte les diferents posicions de les persones i entitats que han participat. 

Manifesta el seu desig per a l’acompliment del Pacte, perquè tirar endavant els projectes 

plantejats des dels diferents sectors repercutirà en benefici de la ciutadania.  

Agraeix al consistori la feina feta i el consens al que s’ha arribat i posa a disposició la 

Sindicatura per tot allò en que pugui col·laborar. 

 

Pren la paraula en nom del Consell Econòmic i Social de Barcelona, el Sr. Juanjo Casado, 

que expresa su satisfacción por haber alcanzado en tiempo récord un acuerdo de esta 

embergadura, acorde con los retos que nos plantea la actual situación de crisis. 

Barcelona ha sido, es y debe seguir siendo referente para seguir ofreciendo alternativas 

que garantizen, no sólo la recuperación del tejido productivo, sino también la 

consolidación de nuevos sectores industriales sin olvidar los maduros, de dinamizar la 

ocupación de calidad y con derechos, de evitar la brecha social y territorial, y el 

fortalecimiento de los servicios públicos y el estado del bienestar. 
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Hay que aprovechar las potencialidades de la ciudad y el entorno metropolitano 

poniendo en valor la fuerza de la concertación, el diálogo y su capacidad de vertebración 

social. 

En este sentido, desde el Consell Econòmic i Social pone al servicio del Pacto, tanto la 

experiencia que viene desarrollando desde los años 90, como la representatividad en la 

medida que agrupa a los principales agentes socio-económicos de la ciudad. 

Finalmente, destaca tres aspectos clave para la implementación del acuerdo: 

1. La necesaria coordinación entre las diferentes administraciones, colaboración y 

corresponsabilidad.. 

2. Dotación de recursos suficientes, con especial papel de la inversión pública para 

impulsar la transformación, los objetivos y las actuaciones. 

3. Un calendario de ejecución que se corresponda con la urgencia de la situación y las 

necesidades de los sectores más vulnerables socialmente. 

 

A continuació, el Sr. Jaume Collboni, convida a participar a les persones que no s’han 

pogut connectar en el seu torn de paraula. 

 

Pren la paraula el Sr. Guillem Llorens, d’AESCAT, agraeixen el gest d’haver volgut 

establir un diàleg real en les circumstàncies actuals, però troben a faltar en el redactat 

del Pacte la referència a l’economia social i solidària. Consideren que la voluntat de 

consens ha portat a un  document poc valent, en un moment en que la necessitat de 

canvi és evident en aquesta crisi sanitària, social i nova crisi econòmica a la que ens porta 

el capitalisme tal i com el coneixem. 

Malgrat aquesta absència en el Pacte, confien que continuarà i creixerà l’esforç de 

l’Ajuntament per treballar conjuntament en l’economia social i solidària, per fer de 

Barcelona un referent a Europa i pel desplegament de l’estratègia de l’economia social 

i solidària 2020-2030, per un model productiu inclusiu, un nou model ecològic i nou 

model reproductiu i de les cures que realment col·loqui a les persones com a motiu 

principal de qualsevol activitat econòmica. 

Ells continuaran treballant perquè l’economia social i solidària sigui tractada com a agent 

econòmic i social real dins de l’Ajuntament de Barcelona.  

 

 

Pren la paraula el Sr. Joan Enric Ricart, de l’IESE Barcelona, que agraeix haver pogut 

participar en l’elaboració del Pacte i considera que el procés participatiu ha sigut molt 

bo per la ciutat i ha permès a l’Ajuntament fer el paper de motor, comptant amb el 

suport i la participació de moltes de les entitats i amb el consens polític necessari per 

tirar els temes endavant. 

Es posen a disposició per a la implementació del Pacte, que ha assolit un bon consens i 

que caldrà posar en marxa. Per això, serà necessària la col·laboració de tots i el lideratge 

clar de l’Ajuntament.  
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A més dels matisos, que ja han pogut fer, fa un parell de comentaris referents al Pacte: 

- La relació entre les escoles de negoci i les universitats, en particular les escoles de 

negoci i el seu paper en l'atracció de talent, hauria de contribuir a posar en marxa de 

molts elements d’aquest Pla. 

- El Pla de Rehabilitació ha de ser més ambiciós, perquè és un element transversal que 

ha de permetre la reactivació econòmica en els sectors estratègics, en el nou model urbà 

de proximitat i en la lluita contra les desigualtats. 

 

Demana la paraula el Sr. Luís Fernández, del Consell de la Joventut de Barcelona, que 

fa un agraïment a l’alcaldessa, als regidors de les diferents forces polítiques i en especial 

als representants de les altres entitats de la ciutat. 

Des del Consell de la Joventut de Barcelona pensen que el document que avui es 

presenta incorpora mesures positives en l’àmbit de la joventut, però han decidit no 

signar-lo perquè consideren que és un document insuficient, en tant que no es 

qüestiona el model de ciutat, ni planteja un futur rupturista en matèria ecologista i que 

presenta sèries mancances en l’atenció que presta als col·lectius més vulnerables de la 

ciutat.  

Creuen que des de l’Ajuntament s’ha volgut vendre un Pacte polític, però que no compta 

amb l’acord ciutadà, com ho demostra el fet de que més de 20 de les entitats socials de 

la ciutat s’hagin negat a signar-lo. Troben a faltar entitats com la Federació de Veïns i 

Veïnes de Barcelona, el Consell d’Associacions de Barcelona, la Plataforma pels Afectats 

per l’Hipoteca o Fridays for Future. 

Consideren que s’ha volgut fer una performance de procés participatiu quan les 

circumstàncies no permetien legitimar un acord. 

En qualsevol cas, volen deixar que la seva postura és crítica, però no d’oposició frontal 

al Pacte que avui es presenta i s’ofereixen a col·laborar amb l’Administració, 

l'Ajuntament i forces polítiques, per tal de millorar la vida de les barcelonines, 

especialment de les més joves. 

 

Es dona pas a la intervenció dels Grups Municipals.  

Pren la paraula el president del Grup Municipal de Barcelona pel Canvi, el Sr. Manuel 

Valls, per valorar positivament el treball que s’ha fet amb el Pacte, que és un full de ruta 

que estableix unes obligacions i uns objectius. 

Dona les gràcies a totes les entitats, als grups, a totes les persones, al comitè de redacció 

que han treballat per la realització d’aquest Pacte. 

 

En nom del Grup Municipal del Partit Popular, pren la paraula el seu president, el Sr. 

Josep Bou, que agraeix la generositat pel treball que s’ha fet en les quatre taules del 

Pacte, un treball que no ha estat fàcil i que no ha pogut recollit els anhels de tothom. 

Considera que l’esperit de la majoria ha de prevaldre i fer valer aquest Pacte, que és un 

pacte d’unitat i dona una imatge determinada de com es fan les coses a l’Ajuntament de 
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Barcelona. Destaca la importància que els grups municipals vagin de la mà, amb 

l’Alcaldessa i amb el Govern i agraeix a tothom la feina feta. 

 

Pren la paraula la presidenta la Sra. Maria Luz Guilarte, del Grup Municipal de 

Ciutadans, creu que el Pacte que avui es signa és una fita en aquest Ajuntament i en 

aquest mandat, per l’entorn de diàleg que s’ha aconseguit. 

No creu que es tracti d’un Pacte de majories, sinó de consens i, per tant, els responsables 

polítics, com a representants de la ciutadania, hauran d’omplir de contingut les línies 

estratègiques del Pacte. 

El que s’ha fet és donar veu als agents econòmics i socials de la ciutat. Les aportacions i 

l’èxit ve de l’escolta activa que s’ha fet a tots aquells que mouen aquesta ciutat cada dia. 

Ara correspon als representants polítics dotar de contingut i vetllar perquè les línies 

estratègiques es compleixen amb polítiques de consens, per fer avançar entre tots 

aquesta ciutat. 

Finalment agraeix la feina feta i l’esforç, que ha de ser correspost en els propers mesos 

i anys pels representants públics. 

 

Pren la paraula en nom del Grup Municipal Junts per Catalunya, la presidenta, la Sra. 

Elsa Artadi, valora positivament que hagi existit l’espai del Pacte, que s’hagi donat veu 

a les entitats i als diferents organismes que fan possible que hi hagi una Barcelona millor 

cada dia. 

Agraeix la feina feta en reunions i documents, la feina propositiva i de control de les 

administracions i remarca la necessitat d’anar més enllà perquè el Pacte sigui útil. Creu 

que això dependrà de la capacitat de concretar, de calendaritzar, de pressupostar i de 

fer que el consens que ens hem donat permeti donar resposta a les moltes necessitats 

que aquest moment incert requereix.  

Per tant, fa una apel·lació al govern municipal perquè el Pacte no quedi en un document 

tan obert i que serveixi per alguna cosa. 

 

En nom del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, pren la paraula el 

seu president el Sr. Ernest Maragall, que agraeix als participants els mesos de treball 

intensos.  

Posa èmfasi en la participació al Pacte de les més de 200 entitats, persones, 

representacions, com a símbol de la ciutat en tota la seva complexitat, en tota la seva 

riquesa. Veu necessari comptar amb totes les veus, tant les que han manifestat voluntat 

positiva, acord i bona disposició per treballar a partir d'aquest document, com els que 

han expressat distàncies, matisos, o desacord, per insuficiència o per contradicció. 

Considera que el Pacte només tindrà sentit si es continua amb l’exigència i la 

corresponsabilitat amb que s’ha treballat fins ara.  

El Sr. Maragall destaca les paraules del document que defineixen els principis i que 

haurien generar consens: impuls, corresponsabilitat entre nosaltres, visió 
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metropolitana, diversitat, comunitat, equitat de gènere, serveis públics, responsabilitat 

dels acords. Reitera el seu agraïment i confia en treballar conjuntament a partir d’ara. 

 

Intervé el tinent d’Alcaldia Jaume Collboni per agrair en primer lloc als grups municipals, 

per fer possible un acord el més ampli possible. S’ha assumit un risc, perquè pot semblar 

un acord de mínims, però l’ambició de la ciutat s’expressa justament en l’esforç que hem 

fet, tots plegats i totes plegades, de seure en una taula (virtual, en aquest cas) i trobar-

nos aquells que pensem diferent. 

Felicita especialment les entitats per la feina que fan sempre, per la que han fet en 

aquest procés, per les hores de treball, les aportacions, els documents. Són entitats que 

representen molts sectors i que donen la legitimitat en processos de participació com 

aquest. 

També fa un agraïment als equips de treball de l’Ajuntament,  l’equip de redacció, tots 

els nostres equips tècnics que han estat molts dies buscant consensos i ajudant al clima 

per fer possible l’acord. I a tots aquells i totes aquelles treballadores públiques de 

l'Ajuntament, de tots els nostres serveis, que durant aquests mesos tan complicats per 

la ciutat han servit amb tanta entrega i abnegació a la nostra ciutat. 

 

Per cloure, pren la paraula l’Alcaldessa Ada Colau, que se suma als agraïments i valora 

el Pacte com un punt de partida per encarar un moment històric ple d’incertesa i reptes 

globals, que exigeix mirada llarga i màxima coordinació.  

Demana que s’encari el moment actual no només des de la responsabilitat, sinó també 

des de la visió transformadora d’un món que hem de redefinir per als nostres fills i filles. 

Assenyala que aquest Pacte per Barcelona no només ha de servir per reimpulsar o 

recuperar la ciutat sinó per transformar-la i fer que estigui a l'alçada del nou segle i dels 

nous reptes de futur. 

Agraeix de nou a tothom per la generositat, per totes les hores de feina i els emplaça a 

continuar treballant a partir d'objectius comuns compartits i a partir de l'amor per la 

nostra ciutat. 

Finalitza amb l’agraïment als grups municipals també pel seu paper en aquest Pacte de 

Ciutat, que no hagués estat possible si no ho haguéssim fet tots junts. 

 

El Sr. Jaume Collboni tanca la sessió i emplaça els assistents a passar al Saló de Cent per 

fer l'acte final del Pacte. 

 


