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33 Gay, Clotet, Caram i Molina, en un dels debats organitzats ahir per Barcelona Futur

LÍDERS D’UNA VINTENA DE SECTORS

Art, comerç i oenagés,
units en un nou ‘lobby’
b Barcelona Futur

b El nou ‘think tank’

s’autodefineix com
abordarà reptes
una «àgora» lliure
com la desigualtat,
d’ideologies polítiques l’atur i la pol·lució
LUIS BENAVIDES
BARCELONA

L

a societat civil es conjura per afrontar els principals reptes de la capital catalana. Neix Barcelona Futur i sota aquest paraigua debatran associacions, empreses i líders de diferents àmbits a la recerca de «grans consensos». El president d’aquesta
nova entitat, Gerard Esteva,
també president de la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya, va definir ahir l’associació com una «àgora» on no tindrà cabuda la fragmentació política i social.
«Neutralitat davant qualsevol tendència o ideologia política». Sota aquest lema, repetit
fins en quatre ocasions per diferents membres del seu consell
directiu, aquesta associació sense ànim de lucre organitzarà debats a partir del gener del 2020

en els quals s’abordaran qüestions com ara la immigració, la
cultura, la investigació, l’atur i
l’educació, entre d’altres.
Entre els més de 200 membres d’aquest think tank no hi ha
polítics professionals. La llista
del consell directiu també destaca per la paritat: 11 homes i
11 dones amb experiència en
una vintena de sectors com el
comerç, la cultura, l’esport, la
multiculturalitat, la salut i el
turisme, per citar-ne alguns.
DEBATS / Durant l’acte de presen-

tació, celebrat al CaixaForum,
Barcelona Futur va oferir dos
breus debats transversals, a tall
d’aperitiu, batejats com a Trobades improbables entre experts i líders d’àmbits molt diferents.
En la primera han coincidit Javier Pacheco, secretari general
de CCOO a Catalunya, i el president de Foment del Treball, Jo-

sep Sánchez Llibre. «El 14% dels
treballadors de Catalunya estan
vivint per sota del llindar de la
pobresa», va afirmar Pacheco. El
president de la patronal, al seu
torn, va coincidir amb el representant sindical que cal «posar
solucions» per combatre les desigualtats socials i va apostar
per firmar «un nou contracte
social» al marge de les administracions. «Arribar a final de mes
amb 900 euros, el salari mínim
estatal –va dir Sánchez-Llibre–,
és molt complicat en una ciutat
com Barcelona».
La presidenta de la Taula
d’Entitats del Tercer Sector,
Francina Alsina, va aprofundir
durant el debat en el repte de la
desigualtat social. «Si no fem alguna cosa tindrem una Barcelona cada vegada més empobrida
i sense igualtat d’oportunitats»,
va afirmar la també voluntària
d’Arrels Fundació.
Barcelona Futur comença
la seva etapa amb diversos debats oberts a la ciutadania a
través de la seva pàgina web,
en la qual es recolliran propostes prèvies a les conferències i els debats. H

NECROLÒGIQUES
SANCHO DE ÁVILA
Eulogio Megino Rillo, de 74 a., 6.00 h. Montserrat Cugat Fernández, de 60 a., 8.30 h. Lola
Martínez Soro, de 91 a., 8.45 h. Rita Lorenzo
Lorenzo, de 82 a., 9.25 h. Antònia Xaus Compte, de 97 a., 9.50 h. Flora Ruiz Serra, de 95 a.,
10.05 h. María Dolores Amat García, de 87 a.,
10.30 h. Teresa Carreras Carreté, de 84 a.,
10.45 h. Rosario Orrequia Barberá, de 96 a.,
11.25 h. Rosa María Barriuso López, de 71 a.,
11.50 h. Eutimio Fernández Pérez, de 69 a.,

12.45 h. Ana Baños Moya, de 83 a., 13.10 h.
María Luisa Rodríguez Solsona, de 93 a., 13.25
h. Joan Poblet Piñol, de 89 a., 13.50 h.
LES CORTS
Faustino López Díaz, de 78 a., 8.30 h. Joan Badia Adell, de 90 a., 9.00 h. Gabriela Baztán Arbe, de 67 a., 9.45 h. Mercè Curull Martínez, de
66 a., 10.30 h. Eliseo Cabré Barraguer, de 82
a., 11.00 h. José María Sierra Ruiz, de 88 a.,
11.30 h. Valentina Cuadra González, de 94 a.,
12.00 h. Sabí Font i Martínez, de 95 a., 12.30 h.

Victor Albiol Grau, de 64 a., 13.00 h. Josep Galofré Garcia, de 68 a., 13.30 h.
SANT GERVASI
Josefina Monmany Rovira, de 95 a., 10.30 h.
Clara Corominas Guerin, de 70 a., 11.45 h.
Juan Antonio Ferrer Faralt, de 98 a., 12.45 h.
MOLINS DE REI
Josep Fontdevila Pérez, de 74 a., 12.00 h.
Llista facilitada per Serveis Funeraris de
Barcelona. Més informació al 900.231.132.

