BARCELONA EN POSITIU

Les bones
notícies
són notícia

Barcelona destaca en vitalitat
i projectes d’innovació social

P

erquè una transformació romangui en el temps cal un
empoderament de la societat, i està demostrat que és
en els entorns més petits on
és més fàcil que es produeixi. “A Barcelona –especialment als barris– hi ha molta vida ciutadana, que és font d’idees i
de projectes. Però cal saber com adaptar aquestes iniciatives a cada realitat;
és necessari un treball compartit”, va
subratllar Marc Simón, de la Fundació
Bancària “la Caixa”, durant la seva inves és el que també ha percebut Laura
Barranco, de Deloitte, qui, després de
passar vint anys fora, s’ha trobat amb
una Barcelona en moviment, “on hi ha
gent jove molt activa, que impulsa una
emprenedoria social digital com a motor de transformació”.
Davant aquesta realitat, Ferran Busquets va apuntar un tema clau com és el
d’aconseguir recursos per donar forma
a tots els projectes i idees que van sorgint. “Avui, són necessàries polítiques
que vagin més enllà dels quatre anys
[període entre eleccions], i ser conscients del risc de la politització dels diners públics”, va remarcar el director de
la Fundació Arrels.

Debat a ‘La Vanguardia’ sobre com els projectes
socials ajuden a transformar la realitat en positiu

L

a Barcelona més propera i
innovadora, inclusiva i solidària, que aposta per les persones, el treball en xarxa i collaboratiu, i que compta amb
el suport de la tecnologia, però a la que
li manquen recursos –públics i privats– i
visibilitat, és la que van donar a conèixer
els participants a la trobada en La Vanguardia impulsat per l’entitat En Positivo.
Per parlar dels problemes de la ciutat,
i dels de la seva gent, però fent especial
èmfasi en les solucions, el periodista Jorge Dobner –editor de enpositivo.com–
va convocar a Marc Simón, director de
l’Àrea Social de la Fundació Bancària “la
Caixa”; Vicki Bernadet, fundadora i presidenta de la Fundació Vicki Bernadet;
Ferran Busquets, director de la Fundació
Arrels, i Laura Barranco, senior manager
de Deloitte. El debat el va moderar el periodista Eugeni Madueño.
“Volem crear un espai de reflexió i
debat per mostrar com des de diferents
àmbits ciutadans es transforma la realitat

“Tenim la certesa que
els petits projectes són
els que provoquen grans
revolucions”
quotidiana, i tot a partir de propostes
positives i tranquil·litzadores enmig del
caos en el qual vivim. Tenim la certesa
que petits projectes són els que poden
provocar grans canvis”, va explicar Dobner com a justificació dels objectius de la
iniciativa.
En la línia de contribuir a crear una societat més justa a partir de la innovació
social i que permeti ajudar a les persones
més necessitades, és en la que treballa la
Fundació Bancària “la Caixa”. “Per fer-ho
possible, –va explicar Marc Simón–, bus-

quem innovar de manera coherent, tenint en compte l’excel·lència, la visibilitat
i l’eficiència. Tres potes imprescindibles
per millorar la societat a partir d’establir
sinergies entre empreses i entitats socials
per impulsar programes com el de la lluita
contra la pobresa infantil, el d’inserció laboral o el de gent gran, entre altres. Són
programes que busquen millorar la societat, actuar per aconseguir coses positives,

La Barcelona de les solucions
al CaixaForum
La trobada a La Vanguardia va ser el punt de
partida de la jornada “La Barcelona de les
solucions: propostes en positiu”, que tindrà
lloc aquest dijous al CaixaForum, i que vol ser
el marc on compartir exemples representatius
de ciutadans que transformen el seu entorn
per mitjà d’iniciatives d’impacte positiu.
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Més informació i inscripcions gratuïtes a:
barcelonasolucions.org

Voler transformar fets molt arrelats i
amagats és el que va portar a Vicki Bernadet a crear la fundació que porta el seu
nom i que vol donar visibilitat i prevenir
els abusos sexuals infantils en entorns de
amb molts entrebancs, vaig optar per
donar visibilitat al problema i aportar
quelcom en positiu: oferir informació,
recursos, formació, etc., per parlar de la
situació i prevenir-la”.
La necessitat de fer visibles els problemes i les solucions també la comparteix
Ferran Busquets, qui va afegir: “Quan et
trobes amb entrebancs de veritat, és un

DURANT UN GRAN RECAPTE JORDI PLAY

“Hem d’aconseguir que les
solucions digitals tinguin un
impacte positiu i ajudin a
resoldre problemes socials”

bon símptoma que vas pel bon camí”.
Busquets va explicar l’experiència de la
seva associació en la lluita pel dret a l’habitatge de les persones que dormen al
carrer, i les iniciatives innovadores que
han portat a terme durant la trentena
d’anys que actuen a la ciutat.
En la seva intervenció, Laura Barranco
va remarcar que hi ha termes que estan
de moda, com digitalització o smart city,
“i hem de tendir cap a una social city, on
les solucions digitals tinguin un impacte
positiu en les situacions socials i ajudin a
millorar la comunicació amb el ciutadà,
que avui és possible gràcies a la tecnolo-

gia mòbil”. També va explicar com eines
com el big data ajuden a potenciar models més predictius que permeten preveure situacions negatives, i com utilitzar
la digitalització per distribuir els recursos.
Malgrat que als mitjans de comunicació tenen més espai les notícies negatives
que les positives, Dobner va concloure
afirmant que és possible modificar-ho.
“No proposem una alternativa al que hi
ha, sinó alertar que darrere dels problemes hi ha molta gent que troba maneres
de lluitar contra ells, i aquesta gent que
actua en positiu ha de tenir també espai”.
GEMMA MARTÍ

rar endavant els diferents projectes és un
dels problemes amb què es troben entitats com la fundada el 1997 per Vicki
Bernadet, i més quan els resultats de les
accions no són immediats. “Els projectes
que busquen la transformació de la realitat o els de prevenció, on els resultats
són a mitjà o llarg termini, reben poques
subvencions, ja que els polítics volen un
impacte immediat”, va destacar. Tant el
director de l’Àrea Social de la Fundació
Bancària “la Caixa” com el de la Fundació
Arrels també consideren que manquen
polítiques pensades més a mitjà i llarg
termini, i especialment en l’àmbit social,
“on tot necessita un temps. Cal una plaó a llarg termini que els polítics
no tenen”, va subratllar Busquets.
Malgrat aquesta realitat, Simón opina
que “si la ciutadania està organitzada, i
hi ha vitalitat social, ja no es depèn tant
de la situació política”. Tots els participants a la trobada de La Vanguardia van
coincidir a subratllar que cal una llei de
mecenatge que realment estimuli les
donacions privades i una major cons-

ELS PARTICIPANTS A LA JORNADA, D’ESQUERRA A DRETA: FERRAN BUSQUETS, FUNDACIÓ ARRELS;
LAURA BARRANCO, DELOITTE; JORGE DOBNER, EN POSITIVO; MARC SIMÓN, FUNDACIÓ
BANCÀRIA “LA CAIXA”, I VICKI BERNADET, FUNDACIÓ VICKI BERNADET. DAVID AIROB

“A Barcelona –als seus
barris– hi ha molta vida
ciutadana, que és font
d’idees i de projectes”
“Cal una llei de mecenatge
que estimuli les donacions,
i una major conscienciació
per part dels empresaris”

cienciació per part dels empresaris sobre
què ha de ser la responsabilitat social
corporativa.
“A mi em diuen que el meu tema, els
abusos sexuals a la infància en entorns
com la família, no ven, ja que avui l’RSC
és màrqueting i per això els diners van
a parar a les entitats que es cuiden de
causes més atractives”, va emfatitzar
Vicki Bernadet, qui és del parer que el
d’estar equilibrats. Barranco també va
exposar la idea que cal una bona llei
de mecenatge, “que faci que les empreses tinguin incentius per col·laborar
amb projectes socials”. Per la seva part
Simón va afegir: “És necessària una major responsabilitat per part de les empreses, i que aquestes siguin conscients
seva col·laboració”.
LA FORÇA DE LA COMUNICACIÓ
La comunicació, el com es dóna a conèixer què fan les diferents entitats socials,
va ser un altre dels temes abordats durant el debat. Els ponents van coincidir
que les bones notícies també han de ser
notícia, i que notícia és aquesta Barcelona solidària, vital, que es mou a cada
barri i on les entitats socials juguen un
paper molt destacat”.

Els protagonistes i les idees clau
Les propostes
Les cinc persones convidades dimecres
passat a La Vanguardia per debatre els
problemes de Barcelona i buscar possibles solucions, van exposar un seguit
de propostes que poden ajudar a un
millor funcionament de la societat.
En destaquem algunes.
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“Les ciutats s’estan
movent més
que els Estats i
generen respostes
positives”

“La Societat del
Benestar ha d’aglutinar
el compromís de
tots: administracions,
empreses i ciutadans”

“Quan es parla
d’un problema és
quan es normalitza
i es busquen
solucions”

“Hem de parlar
en positiu i ser
conscients del risc
de la politització
dels diners públics”

“La digitalització
afavoreix la
comunicació
i el vincle
amb el ciutadà”

