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BARCELONA

Ganes de consensos amb
l’ajut de Chesterton, si cal
Es presenta un nou ‘think tank’ que
busca fer propostes sobre Barcelona
Crònica
ANNA BALLBONA
BARCELONA

n senyor del meu poble
gasta una sortida la mar
d’ocurrent quan li demanen com es troba:
“Molt bé, si no entrem
en detalls”, sol respondre, invariablement, amb un somriure sota el
nas. El think tank Barcelona Futur,
que s’acaba de crear, té com a missió
entrar en els detalls del que no funciona bé a la ciutat i a l’àrea metropolitana, generar propostes i “buscar
consensos”. Agrupa representants
del món empresarial, universitari,
cultural i social, i neix com a resposta a “la fragmentació política que es
dona a tots els nivells” i que fa difícil
“arribar a consensos”, subratlla el
president d’aquest nou lobi, Gerard
Esteva, que presideix la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
En la presentació d’ahir a CaixaForum, davant de 250 represen-
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tants d’entitats i sectors molt diversos, va quedar ben palès que la fita és,
per damunt de tot, el consens (per
això també remarquen el seu caràcter “neutral”, deslligat de partits i
ideologies). Entre els assistents,
l’exconseller d’Economia Andreu
Mas-Colell; el president del RACC,
Josep Mateu; el president del FC
Barcelona, Josep Maria Bartomeu; i
el director general corporatiu del
RCD Espanyol, Roger Guasch.
Foment i CCOO a la mateixa taula

Per batejar Barcelona Futur i exemplificar el seu esperit han desplegat
un parell de “taules improbables”,
on barrejaven portaveus de sectors
oposats o que no solen estar en contacte. Amb aquest afany de consens,
en una d’elles s’ha vorejat còmicament la plena sintonia, a l’estil del
“molt bé, si no entrem en detalls”
que diria el senyor de les sortides
ocurrents. El president de Foment
del Treball, Josep Sánchez Llibre,
invocava l’esperit de Barcelona 92
i defensava amb èmfasi la necessitat
de frenar les desigualtats creixents,

Un moment de
la presentació
del think tank
Barcelona
Futur, ahir al
CaixaForum.
JORDI ROVIRALTA

i el secretari general de Comissions
Obreres, Javier Pacheco, hi va posar
un colofó que faria les delícies del
mateix Chesterton: “Sembla que les
tesis marxistes s’imposen”.
Tant ells dos com les dues altres
integrants de la taula –Isona Passola (presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català) i Francina Alsina
(presidenta de la Taula d’Entitats
del Tercer Sector), que són membres del consell directiu de Barcelona Futur– van celebrar la creació
d’aquest espai.
Les ganes hi són. I l’optimisme
també, malgrat la crua radiografia
de la realitat. “Això és un moviment
transversal, cal que tothom s’hi senti implicat”, va recalcar el doctor

Bonaventura Clotet, president de la
Fundació Lluita contra la Sida, que
va intervenir en una taula amb Tomàs Molina, cap de meteorologia de
TV3, sor Lucía Caram i Maria Eugènia Gay, degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. A la sortida,
Esteva no parava de rebre felicitacions dels assistents per la iniciativa,
en la qual han treballat aquest últim
any i mig. I l’advocada i professora
associada de dret penal de la UB,
Anna Boza, una altra de les impulsores, resumia la voluntat d’acarar
sectors diversos de la societat civil
amb un símil anatòmic: “¿Si tenim
dos ulls per mirar, per què hem de
mirar amb un?” Els primers debats
s’engegaran l’any que ve.e
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bona. Aquestes bones intencions
s’han convertit en una cortina de
fum davant les institucions del país,
que no han posat fil a l’agulla en
aquest sentit i han deixat en mans
de la ciutadania aquesta tasca.

“És important treballar avui
per no haver d’improvisar demà”
Entrevista a Moisès Cruañas, cofundador d’Ona Safe and Clean SL
quadrats per hora i que és ideal per a
zones obertes i litorals. Per la seva
banda, el SAC OIL té la proa oberta,
una cinta i una turbina elèctrica per
aspirar els flotants sòlids i hidrocarburs cap a uns tancs interns de l’embarcació. Totes tenen motors ECO de
GLP i, en breu, en tindran d’elèctrics.

JUDIT MONCLÚS
L’empresa Ona Safe and Clean dissenya i fabrica embarcacions destinades a la neteja del medi ambient aquàtic i a fer tasques de prevenció per a la conservació dels
ecosistemes marins.

Les dissenyeu seguint criteris
de sostenibilitat i eficiència...

En quina situació es troba
el nostre entorn aquàtic més
proper?

Des de la part empírica, la situació
és fràgil i es pot desequilibrar de
manera molt ràpida per la pressió
que exercim sobre el medi marí:
turisme, pesca professional i d’esbarjo, creuers, emissaris submarins, rius i rieres, ports... Per altra
banda, tenim el canvi climàtic,
amb situacions desconegudes, o
l’arribada d’espècies invasores,
que produeixen desequilibris a
l’ecosistema.
Fabriqueu embarcacions per
combatre la contaminació
flotant. Quines
característiques tenen?

Intentem que les resines que s’utilitzen siguin com més ecològiques
millor, igual que algunes parts de
l’embarcació no estructurals, que
estan fabricades amb fibres naturals o reciclades. L’estudi i el disseny
del buc també redueixen consums
durant la navegació. Això millora
l’eficiència energètica del conjunt i
els costos d’explotació.

SARA CABARROCAS

Són polivalents, ràpides, eficaces,
transportables amb remolcs convencionals i, esclar, respectuoses
amb el medi ambient. Vam ser els
primers de tot l’Estat a transformar
motors convencionals a gas GLP per

tal de netejar sense contaminar. Tenim dos models que són els més destacats. El SAC NETS disposa de dos
braços amb dues cistelles, amb una
amplada de més de quatre metres,
capaç de netejar 27.000 metres

També feu tasques de neteja,
vigilància i prevenció a les
costes. ¿Heu notat un
augment de la consciència
ambiental?

Sí, n’hi ha molta. De fet, que ara et
preocupin els plàstics està de moda i això té la seva part bona i no tan

Quin paper ha jugat BBVA en el
desenvolupament de la vostra
empresa?

Ens ha facilitat de manera clara i entenedora les possibilitats de finançament a les quals podíem optar. Gràcies a això i a una pòlissa de crèdit amb
unes molt bones condicions, hem pogut tirar endavant fins avui.
Amb la problemàtica dels
plàstics, quina deriva creieu
que poden agafar els serveis
que oferiu?

Esperem que la comercialització del
plàstic vagi cada cop més a la baixa.
A la regla de les 3R –Reduir, Reciclar,
Reutilitzar– nosaltres n’hi afegiríem
una altra: la de Recollir o Retornar.
També esperem que de la mateixa
manera que veiem normal que hi hagi màquines que netegen els carrers, ho sigui que hi hagi embarcacions que netegen els ports i el litoral de plàstics flotants. De fet, una
de les nostres intencions seria retornar un servei desaparegut fa
anys i que avui està molt justificat.
Treballem cada dia per retornar el
mar al seu estat natural, per ser un
referent, per desenvolupar sistemes i equips que puguin revertir
aquesta situació d’emergència climàtica. És important treballar avui
per no improvisar demà.

