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Propostes en positiu

Un món que canvia
La ciutadania comença a creure en les seves pròpies capacitats per dur a terme projectes 
innovadors i sumar forces per accelerar el progrés. La Barcelona de les Solucions proposa 

compartir exemples de com podem transformar el nostre entorn immediat
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Un món en positiu 
HI ALTRA UNA REALITAT MILLOR, NOMÉS CAL MOSTRAR-LA

H i ha qui s’instal·la 
en una mena de 
pessimisme cons-
tant, que no deixa 

veure la llum al final del túnel 
i ens tapa els ulls a la resta. Es 
disfressen de genets de l’Apoca-
lipsi i amenacen amb les previ-
sions més terribles: el món va 
malament però encara pot anar 
pitjor, o això diuen. Són opi-
nions sentencioses i que prete-
nen convertir-se en dominants. 

Amb tot, sembla un miracle que 
la raça humana hagi sobrevis-
cut desenes de milers d’anys 
sobre la terra en evolució 
constant. Vam deixar de ser 
homínids mentre la nostra 
intel·ligència ha anat asso-
lint cotes cada cop més so-
fisticades. 

La dualitat que ens acom-
panya provocarà catàstrofes, 
pèrdues i infortunis com a part 
inevitable de la vida, però també 
ens portarà ments genials capa-
ces de propiciar avanços defini-
tius, i sorgiran mans amigues 
quan més ens calgui. 

La crisi de 2008 va marcar un 
punt d’inflexió, però la con-
seqüència pot ser un futur de 
profundes transformacions no 
necessàriament negatives. La his-
tòria ens ensenya que després de 
cada crisi recent, com la Gran De-
pressió de 1929 o les dues Guerres 
Mundials, l’estat del benestar en 
va sortir enfortit gràcies a noves 
polítiques i reformes estructu-
rals profundes. 

El món actual, tot i les dificultats 
que enfrontem, és millor al de fa 
50 anys, i no cal dir res si el com-
parem amb dos segles enrere. Vi-

vim més i millor. L’esperança de 
vida augmenta any rere any. Des 
del 1800 s’ha duplicat i cap al 2050 
els experts creuen que la mitjana 
superarà la barrera dels 100 anys. 
“Els nens que neixen avui arri-
baran als 100 anys sense massa 
dificultats” assegura Somnath 
Chatterji, científic que lidera els 
estudis estadístics de l’Organitza-
ció Mundial de la Salut.

La nanomedicina, la impressió 
3D i la biologia molecular dirigi-
des a reparar cèl·lu-
les, teixits i 
or g a n s 

estan re-
volucionant 
el tractament de ma-
lalties i allargaran sens dubte l’es-
perança de vida global. Les tecno-
logies digitals milloren l’atenció 
als pacients a través d’aplicacions 
com l’assistència remota, sensors, 
genòmica...

En l’últim segle, s’han combinat 
descobriments fonamentals en 
mecànica quàntica, estructura 
atòmica, computació, robòtica o 
internet. D’acord amb un infor-
me del McKinsey Global Institu-
te, internet aporta al voltant del 
21% del creixement del PIB en 
els països desenvolupats, mentre 

que en els països amb economies 
en transició només representa un 
1,9% del PIB. 

El seu ús ha impulsat la prolife-
ració d’empreses dins de nous en-
torns innovadors com Silicon Va-
lley i té i el potencial de canviar la 
forma en la qual abans operaven 
molts negocis, i fins i tot inven-
tar-ne de nous, com els vinculats 
a l’economia compartida. 

En un estudi de 2015 signat per 
l’Institut Universitari 

d’Alts Estudis 
I nte r n a-

c i o n a l s , 
“Superar els 

obstacles: la contribu-
ció d’internet al desenvolupa-
ment empresarial”, es van ana-
litzar les dades d’empreses a 117 
països. Els resultats van acreditar 
que internet ha tingut un impac-
te positiu en la productivitat a 
moltes regions del planeta i en 
diverses etapes del desenvolupa-
ment de les empreses. 

El cert és que riquesa i tecnologia 
formen una combinació reeixi-
da. L’anomenada economia del 
coneixement és clau per generar 
abundància i fer-ho a més de for-
ma sostenible.

Models paradigmàtics com Singa-
pur o Corea del Sud fa tot just 50 
anys vivien sumits a la pobresa i 
avui es troben en els primers llocs 
de renda per càpita del món grà-
cies precisament a una decidida 
aposta per la qualitat en educació 
i innovació.

Mai abans havíem disposat de 
tantes eines, capital tecnofilan-
tròpic i poder col·lectiu per fer-ho 
possible. Fins i tot la fam, una 
de les pitjors xacres que enfos-
queixen el món, sembla que té els 
dies comptats.

D’acord amb les últimes dades 
de l’Organització de les Nacions 
Unides per a l’Agricultura i l’A-
limentació, mundialment co-
neguda com a FAO, la fam s’ha 
reduït de forma considerable 

durant l’últim any, i avui hi ha 
deu milions de persones men-
ys que passen gana al món. 
A més, per primera vegada a 
la història, la proporció de la 
població mundial que viu en 
extrema pobresa ha caigut 

per sota del 10%. És a dir, que 
mentre al 1990 hi havia 1950 

milions de persones (gairebé el 
37% de la població mundial) en 
la pobresa extrema, a l’actualitat 
són 702 milions.

Una vegada superats antics de-
safiaments, en vindran d’altres, 
perquè són els obstacles els que 
ens fan continuar evolucionant. 
En aquests moments una de les 
màximes preocupacions es cen-
tra en l’amenaça del gihadisme, 
però fins i tot malgrat aquesta 
circumstància vivim en temps 
relativament pacífics. 

Pot resultar xocant, però el descens 
de la violència a nivell mundial és 
un fet contrastable. Les guerres 
són de menor impacte i les taxes de 
criminalitat han minvat. Els drons 
en missions de pau o el ciberacti-
visme són conceptes que obren 
noves perspectives per a garantir 
la seguretat dels ciutadans.

EL MÓN NO ESTÀ TAN MALAMENT COM ENS EXPLIQUEN. ELS FETS ACREDITEN QUE 
LA HUMANITAT ESTÀ EN EVOLUCIÓ CONSTANT, ASSOLINT SOMNIS ABANS NOMÉS 
IMAGINATS. ELS NOUS TEMPS PORTEN GRANS REPTES PER A UNA CIUTADANIA QUE TÉ 
DAVANT SEU L’OPORTUNITAT DE MARCAR UNA ÈPOCA HISTÒRICA 

CRISTINA  
GRAO ESCORIHUELA 
REDACCIÓ

Per primera 
vegada, menys del 
10% de la població 
mundial viu en 
situació d’extrema 
pobresa
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Sería triste morir sin haber disfrutado, 
pero incluso más triste es vivir sin reco-

nocer lo bueno. Después de la rabia, la indigna-
ción y el lamento en el viacrucis de una terrible 
crisis, llega el momento de revertir esa negati-
vidad. Al fin y al cabo, quizá la crisis nos ha ser-
vido para abrir los ojos, detectar los errores 
cometidos y apearnos de la arrogancia. Esta 
caída colectiva a los infiernos ha sido un golpe 
de realidad, somos más conscientes de que 
todo cuesta, y mucho, pero no hay que olvidar 
que, bien canalizada, nuestra energía puede 
mover un mundo. 

Los de mi generación, con el saber de la ex-
periencia, conocen que males y bienes son 
cíclicos y no hay mal que 100 años dure. Los 
estadounidenses suelen referir que estas idas 
y venidas se producen en ciclos de siete años. 
Pese a todo, las evidencias de varios informes 
de la ONU y la OMS, entre otros organismos, 
constatan el positivo progreso de la humani-
dad en comparación con épocas pasadas. 

Con semejante tiovivo de emociones segura-
mente esas cifras frías nos devuelvan a una 
relativa calma para evaluar en su justa medida, 
pero en un contexto todavía incierto, que los 
ciudadanos necesitan motivos de fe. En este 
punto los medios tenemos la gran responsabi-
lidad de restaurar la confianza visibilizando las 
soluciones como estrategia. Podemos pensar 
que si entregamos 
los alicientes ne-
cesarios para que 
la gente confíe en 
sus posibilidades 
se convertirán 
en personas más 
productivas, con 
ganas de crear y 
tender puentes a 
sus semejantes. 

Un sencillo gesto como leer una noticia posi-
tiva puede ser una inyección de optimismo y 
cambiar la dinámica. Es el aleteo de la maripo-
sa que de forma casi milagrosa puede sentirse 
al otro lado. Cambio, cooperación, esperanza, 
creatividad o solidaridad son las banderas de 
una nueva forma de entender la profesión, 
aquello que los ciudadanos anhelan y tene-
mos la oportunidad de ofrecer. 

Porque aún con todos los defectos del mundo 
este mundo merece la pena. En el marco in-
comparable de una gran Barcelona quejarse 
en exceso es pecado, aún nos queda mucho 
por ver, sentir y disfrutar. 

Entre otros motivos La Barcelona de les Solu-
cions es un buen reclamo para valorar lo que 
tenemos y tantas veces no valoramos. Un 
planteamiento constructivo del que todos de-
beríamos formar parte. Celebrémoslo. 

Valorar lo 
que tenemos

EDITORIAL
JORGE DOBNER
Fundador y editor de 
En Positivo  

El món actual, 
tot i les 
dificultats que 
enfrontem, és 
millor al de fa 
cinquanta anys
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En total, según Naciones 
Unidas, la pobreza se 
redujo más en los últimos 
cincuenta años que en los 
quinientos anteriores. 
Peter H. Diamandis
Gurú tecnológico, autor de 
“Abundancia: El futuro es mejor 
de lo que piensas”

Hoy no se puede ser 
pesimista, porque, 
cuando miras atrás, 
cualquier tiempo pasado 
fue peor.
Eduard Punset 
Divulgador científico

La raza humana necesita 
un desafío intelectual. 
Debe de ser aburrido ser 
Dios y no tener nada que 
descubrir.
Stephen Hawking 
Físico 

Somos lo que somos más 
nuestras posibilidades, 
que debemos descubrir 
y realizar mediante 
nuestros proyectos 
vitales.
José Antonio Marina 
Filósofo y pedagogo 

En el marco 
incomparable 
de una gran 
Barcelona, 
quejarse en 
exceso es pecado, 
aún nos queda 
mucho por ver, 
sentir y disfrutar
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E l 1986, l’escriptor 
barceloní Eduardo 
Mendoza va relatar 
en “La ciudad de los 

prodigios” l’enorme transforma-
ció viscuda per aquesta ciutat 
entre l’Exposició Universal del 
1888 i l’Exposició Internacio-
nal del 1929. El títol d’aquella 
novel·la podria servir també 
per explicar el salt, no menys 
espectacular, que la capital cata-
lana ha fet en les últimes quatre 
dècades, des de les acaballes del 
franquisme i l’adveniment de 
la democràcia fins a un present 
en què s’ha consolidat plena-
ment com una de les ciutat més 
atractives i admirades del món, 
una de les metròpolis que millor 
simbolitza el procés de globalit-
zació que han viscut les socie-
tats contemporànies.
 
En aquests anys, Barcelona ha 
estat un organisme sempre 
viu, que muda la seva pell cons-
tantment, una ciutat en la qual 
l’explosió del talent i el caràcter 
innovador tenen cabuda com a 
eines indispensables per afron-
tar els problemes, convertir-los 
en reptes i trobar les solucions. I 

tot això, sempre, per la via d’una 
gran participació, d’embarcar 
en els grans projectes de canvi 
a amplis sectors de la població, 
d’identificar causes comunes, 
objectius compartits, i de remar 
tots en la mateixa direcció. Són 
aquestes característiques de 
l’ADN barceloní, de la manera 
de ser i d’actuar d’una ciutat 
que, com ja va fer durant la revo-
lució industrial, ha sabut suplir 
amb les seves pròpies armes els 
desavantatges de no ser la capi-
tal d’un Estat.

Una de les grans propietats de 
Barcelona és la seva capacitat 
per reinventar-se contínua-
ment. En la definició de les di-

ferents Barcelones que han anat 
sobreposant-se des del 1979, any 
de les primeres eleccions muni-
cipals democràtiques, fins avui, 
ha estat decisiu el paper impul-
sor de l’administració local, que 
no sempre ha trobat l’acompan-
yament adequat per part de les 
institucions autonòmiques i 
estatals. Però, així com l’actual 
Barcelona no seria la mateixa 

sense aquesta actitud decidida 
dels successius ajuntaments per 
fer d’aquesta una ciutat singu-
lar i que no es resigna a jugar 
un rol secundari, tampoc no se-
ria reconeixible sense la funció 
protagonista que ha tingut la 
societat civil en un sentit molt 
ampli, des de l’empresariat local 
fins a les plataformes veïnals o 
les entitats del Tercer Sector.

Ja durant els anys de la transició 
l’empenta des de baix, des de les 
molt reivindicatives associa-
cions de veïns, va estimular la 
recerca de recursos d’una ad-
ministració local que afrontava 
la sortida de la dictadura fran-
quista sense gairebé marge de 

maniobra per millorar les coses, 
pràcticament sense diners per 
mantenir la maquinària greixa-
da i en funcionament. No obs-
tant això, amb pocs recursos, 
molt enginy i bones dosis d’a-
treviment, Barcelona va aconse-
guir aviat dignificar uns barris 
que havien nascut i crescut amb 
importants dèficits, fins i tot en 
els serveis més bàsics. Mentre 

l’urbanisme de microcirurgia 
començava a obrar miracles i 
establia les bases d’un espai pú-
blic de qualitat, factor decisiu 
en la transformació de la ciutat 
i aliment de l’orgull i l’autoes-
tima barcelonina, es forjava 
aquesta aliança entre el sector 
públic i el privat que donaria 
com a fruit el denominat mo-
del Barcelona, una fórmula que 
acabaria imposant-se definiti-
vament quan la capital catalana 
va saber aprofitar la designació 
com a seu olímpica per situar-se 
al mapa del món.

L’èxit de Barcelona 92, i de tot 
el que es va derivar d’aquella 
fita decisiva en la història de la 
ciutat, no s’explicaria sense la 
participació força activa d’una 
ciutadania que des del primer 
moment va ser molt conscient 
de la importància que aquell 
esdeveniment anava a tenir en 
el futur col·lectiu. Més enllà 
d’alguns moviments residuals 
d’oposició, molt dispersos i poc 
organitzats, el projecte olím-
pic va ser un èxit en la mesura 
que els seus responsables van 
saber convertir-lo en un projec-
te comú. I va ser precisament 
aquesta falta de comunió entre 
l’administració i la ciutadania, 
sumada a la dificultat intrín-
seca de fer mínimament com-
prensible un invent improvisat, 
la que va fer fracassar, dotze 

LA HISTÒRIA DE BARCELONA, 
DES DELS PRIMERS ANYS 
DE LA TRANSICIÓ FINS A 
L’ACTUALITAT, VE MARCADA 
PER LA CAPACITAT DE LA 
CIUTAT PER AFRONTAR 
TOTA MENA DE REPTES I 
PROBLEMES A PARTIR DE LA 
RECERCA DE SOLUCIONS 
INNOVADORES I MOLT 
PARTICIPADES 

Després dels Jocs del 92, Barcelona 
va iniciar un procés meteòric de 
transformació en la ciutat global 
que és avui dia, encara que el 
procés no ha estat un camí de roses

La ciutat que sempre 
muda de pell

QUARANTA ANYS DE RESPOSTA COL·LECTIVA ALS REPTES D’UNA METRÒPOLI 

RAMON SUÑÉ
Redactor en cap de la secció 
Viure de La Vanguardia
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anys després de la cita olím-
pica, la iniciativa del Fòrum 
Universal de les Cultures, que 
va deixar en herència, això sí, 
la reconversió urbanística d’un 
dels últims patis del darrere de 
Barcelona, la desembocadura 
del Besòs en els límits munici-
pals amb Sant Adrià.

Després dels Jocs del 92, Barce-
lona va iniciar un procés me-
teòric, amb pocs precedents al 
món per la velocitat i la natura-
litat amb les quals es va produir, 
de transformació en la ciutat 
global que és avui dia, la que 
atreu per igual al turisme de ne-
gocis i a les formes de vida alter-
natives que proven de discutir 
les normes de l’establishment. La 
combinació d’identitat pròpia, 
orgull ciutadà, esperit reivin-
dicatiu i inconformista, tradi-
ció i modernitat, han fet que 
aquesta ciutat visqui des de fa 
gairebé dues dècades una aven-
tura apassionant que ningú no 
hagués intuït quan començava 
a sortir de la tenebrosa nit del 
franquisme. Tot i així, aquest re-
corregut no ha estat pas un camí 

de roses: no tots els sectors de la 
societat barcelonina han pogut 
seguir el ritme d’aquest pro-
grés generalitzat. La llarga crisi 
econòmica que ha succeït uns 
anys de bombolla immobiliària, 
de malbaratament inversor i, en 
general, de viure per sobre de les 
possibilitats reals, ha deixat una 
profunda empremta en aquesta 
ciutat i en la seva àrea metro-
politana. L’atur i la precarietat 
laboral, així com les polítiques 
de retallada i austeritat, han 
colpejat als sectors que sempre 
són més vulnerables als sotracs 
econòmics. El resultat no és cap 
altre que un increment de les de-
sigualtats entre els barris i, amb 
elles, l’aparició de nous movi-
ments reivindicatius i de protes-
ta i de noves xarxes de solidari-
tat i d’interacció que, aprofitant 
en molts casos les possibilitats 
d’unes tecnologies de la comuni-
cació més accessibles, no només 
han propiciat canvis en la go-
vernància de la ciutat sinó que 
també han obligat a replantejar 
les polítiques socials i, en defini-
tiva, la relació entre governants 
i ciutadania amb l’aparici

Barcelona és en bona part 
producte de la societat civil, 
des de l’empresariat local a les 
plataformes veinals o les entitats 
del Tercer Sector

QUARANTA ANYS DE RESPOSTA COL·LECTIVA ALS REPTES D’UNA METRÒPOLI 

LA IMMIGRACIÓ…
Barcelona és avui una ciutat en la qual conviuen 
persones de gairebé 200 nacionalitats dife-
rents. Més d’un quart de milió de barcelonins 
tenen passaport estranger. En l’actualitat la 
multiculturalitat és ja una característica pròpia 
de la capital catalana, que ha sabut canalitzar 
millor que altres grans ciutats del seu entorn 
europeu la varietat de perfils humans, de llen-
gües i formes de pensar i actuar. Encara que el 
procés d’integració no és mai fàcil i continuarà 
plantejant conflictes en el futur, el cert és que 
Barcelona aprova amb bona nota aquest repte 
tan complicat. Té mèrit: fa tot just 20 anys, els 
estrangers en representaven menys del 2% del 
total; el 2009 eren gairebé 300.000, més del 
18% del total. Posteriorment, la crisi i el creixe-
ment de l’atur han frenat una tendència que 
semblava imparable.

… I EL TURISME
Els Jocs Olímpics van cridar l’atenció del món 
per Barcelona i van establir les bases per a la 
seva posterior transformació en una destinació 
turística de primer ordre, com a capital europea 
del turisme de negocis i amb un gran atractiu 
per al turisme vacacional. Des d’aleshores, el 
creixement d’aquesta activitat en l’economia 
local s’ha mantingut al marge de la crisi gene-
ralitzada que ha afectat la resta de sectors. Des 
del 1992, per posar només un exemple, les per-
noctacions als establiments hotelers del mu-
nicipi s’han multiplicat per més de quatre. Tot i 
això, l’èxit turístic ha generat serioses molèsties 
i problemes de saturació a determinats barris. 
És aquí on apareix el pròxim repte de Barcelona: 
aconseguir una minimització d’aquests efectes 
negatius i una millor redistribució de la riquesa 
que genera el turisme.

Els efectes de 
la globalització

Els canvis en el clima de la Terra s’estan accelerant. 
Cada mes arriba la notícia que la temperatura mitjana 

ha estat la més alta de la història i fins i tot la forma dels núvols i 
el seu contingut d’aigua és diferent al de fa uns anys. El canvi ja 
és una realitat del dia a dia, i ho serà més encara en el futur.
La Barcelona de les solucions ha d’anar cap a un avançament 
de l’adaptació a aquest canvi i a aprofitar el lideratge mundial 
de la ciutat per ajudara frenar l’escalfament planetari.

En el capítol d’adaptacions, serà important la lluita contra mos-
quits i nous insectes que puguin ser vectors de malalties. El 
nostre clima cada cop és més tropical i ens cal preparar-nos 
per a aquesta realitat. El clima de Barcelona la farà encara més 
atractiva pels turistes durant tot l’any, i la recerca que es faci en 
els camps de la salut, l’agricultura o la gestió de l’aigua poden ser 
exportades a d’altres indrets amb menys capacitat de produc-
ció científica, sociològica o d’innovació tecnològica. 

Tot sembla indicar que les ciutats seran molt més poblades, 
extenses i tecnològiques en un futur molt pròxim. Barcelo-
na serà una de les megaciutats del Mediterrani, i això passarà 
abans del 2025. Els pròxims deu anys cal aprofitar-los per tal 
que el repte no se’ns escapi de les mans. 

Cal una decisió ferma de fer una Barcelona tecnològicament in-
tel·ligent, amb bona mobilitat i transport, desperta socialment 
als canvis de tota mena i a l’avantguarda de les ciutats del món.

El canvi climàtic 
i com adaptar-s’hi

OPINIÓ

TOMÀS MOLINA
Meteoròleg i presentador de televisió

Son dotze les temporades que porto al capdavant del 
“Tot és Possible”, a Rac1, oferint respostes i solucions a 

les preguntes dels oients. Durant els 15 anys de trajectòria d’a-
quest espai, el format ha anat evolucionat adaptant-se als 
nous temps i a les necessitats de l’audiència. Des de l’esclat de 
la crisi, el programa ha esdevingut una plataforma útil per a 
tots, un altaveu d’associacions, Ong’s i emprenedors. 
  
La societat catalana, i la barcelonina en particular, han estat un 
veritable exemple de generositat, col·laboració i compromís.  
Gràcies als ciutadans s’han posat en marxa un munt d’iniciati-
ves pensades per millorar la situació dels més desfavorits, dels 
que pateixen algun tipus de discapacitat, dels col·lectius més 
oblidats... en definitiva, s’han aportat moltes solucions per aju-
dar a les persones a gaudir d’una vida més plena i feliç. 

Durant aquests anys he viscut situacions molt emotives, d’a-
quelles que ens reconcilien amb l’ésser humà i ens fan creure 
amb la seva bondat innata. Estem assistint a un canvi de para-
digma. Una transformació individual i col·lectiva que es traduirà 
en un futur millor, tot i que encara quedi molt camí per recórrer.  

Les dificultats generen oportunitats, ens fan créixer i faciliten 
el canvi. Tots aquells que defensem els valors i els drets de les 
persones, no podem desaprofitar aquest escenari per posar 
el nostre granet de sorra... perquè ... Tot és Possible. 

Millorar Barcelona 
no és una utopia

OPINIÓ
ELISENDA CAMPS
Directora i presentadora  de 
‘Tot és possible’ a RAC1
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B arcelona. Ciudad 
de brillo, ciudad 
de éxito. La capital 
de Catalunya se ha 

convertido en un modelo cosmo-
polita, en un seductor punto del 
mapa europeo que atrae miradas 
de cientos de miles de turistas 
ávidos de goce y de disfrute, de 
cultura. La ciudad es también 
el imán de grandes inversores, 
marcas multinacionales y em-
presarios de postín que la eligen 
con entusiasmo como sede de sus 
operaciones, enclave de sus inver-
siones o punto de partida de su 

despliegue logístico en el Medite-
rráneo occidental. Congresos de 
móviles, del sector alimentario, 
de avanzadísimos especialistas 
médicos y científicos, ferias del 
sector de la construcción. Éxito, 
flujo de capital financiero y hu-
mano. Fulgor, sonrisas, felicidad. 
¿De todos y para todos?

La crisis, que empezó siendo fi-
nanciera en el 2007-2008 y ha 
acabado convirtiéndose en una 
emergencia social, ha amena-
zado con acabar de un plumazo 
con lo que varias generaciones 

han conseguido tras décadas de 
esfuerzo y lucha. El Estado de 
bienestar, un concepto en el que 
se han basado las democracias 
avanzadas, ha pasado a ser poco 
menos que un lujo que aver-
güenza reivindicar. Esa crisis 
económica y sobre todo social ha 
sacudido modelos, conciencias y 
estructuras, pero no ha afectado 
a todos por igual. Barcelona, pese 
a la convulsión de sus capas so-
ciales más vulnerables, ha perdi-
do solo una parte de su fulgor. En 
un momento en el que las admi-
nistraciones tocaron la retirada y 

erosionaron los avances sociales 
con recortes o con la omisión de 
sus obligaciones, la ciudad ha re-
sistido el envite con más entereza 
que otras. ¿Por qué?

Existe otra Barcelona, una Bar-
celona subterránea, oculta por 
los grandes fastos y oropeles de 
la próspera capital catalana, Una 
Barcelona de las personas, gene-
rosa, altruista y comprometida. 
Una Barcelona invisible de la que 
apenas se habla, pero que ha con-
seguido aguantar los cimientos 
de un rascacielos. Una Barcelona 

BAJO LA CIUDAD 
BRILLANTE Y DE 
ÉXITO LATE LA 
VIDA MÁS SOCIAL 
Y SOLIDARIA DE LA 
GRAN CAPITAL

Voluntarios en el Gran 
Recapte del Banc dels 
Aliments.
@ Josep García

La solución genial para la crisis de los emigrantes sirios

Asociación Proyecto Ajet 
Via Laietana 59, Principal · 08003 Barcelona.

Tel.: +34 93 3027476 · email: info@proyectoajet.org
Proyecto Ajet y Proyecto Ajet Grupo

www.proyectoajet.org
Infórmate, ayuda y colabora

La Barcelona cuántica
EL VOLUNTARIADO SOLIDARIO, UNA CIUDAD INVISIBLE 

BERNAT GASULLA
Subdirector de 
El Periódico de Catalunya



7DIJOUS 
26 DE MAIG 2016

La Barcelona 
de les Solucions

cuántica, compuesta de partícu-
las mínimas difíciles de detectar 
y estudiar, pero con una fuerza 
prodigiosa.

El voluntariado
El principal componente de esa 
fuerza es el voluntariado. O me-
jor dicho, los voluntarios, las per-
sonas voluntarias. Cuando peor 
pintaban las cosas, una legión 
de personas han decidido dar lo 
que tienen, básicamente tiempo, 
y poner su capacidad, la que sea, 
al servicio de otra causa, de otras 
personas. Siempre se podrá decir 
que los voluntarios han acabado 
sirviendo para cubrir las caren-
cias de las administraciones pú-
blicas. Pero, no nos engañemos, 
si Barcelona espera la ayuda pú-
blica sin echarse a andar, quizá 
se quede quieta para siempre. 
Hay voluntarios organizados en 
redes, en asociaciones, en bancos 
de tiempo y de capacidades. Hay 
voluntarios en organizaciones 

como BarcelonActua (con cerca 
de 13.000 inscritos), en grandes 
empresas o corporaciones como 
La Caixa, pero también los hay 
ligados a pequeñas entidades, a 
microempresas o a entidades mi-
núsculas. También existen lo que 
llamaré los francotiradores de la 
solidaridad, aquellos voluntarios 
que no están adscritos a ninguna 
organización pero que se movili-
zan ante cualquier necesidad.

Y del individuo, del voluntario, 
a la fuerza de la calle, de los 
barrios. ¿Sabían que Barcelo-
na está plagada de animadores 
socioculturales? Precisamente 
en aquellas calles con mayor 
riesgo de fractura y donde la 
cohesión social está en un serio 
compromiso, estos personajes 
detectan cualquier señal de 
alarma, por mínima que sea, 
y activan la maquinaria de la 
solidaridad. Entidades como el 
Casal dels Infants (que empezó 

siendo del Raval pero ya es de 
toda la ciudad) podrían escri-
bir libros sobre esta función. 
Barcelona está llena de agen-
tes sociales que conocen cada 
rincón, a cada vecino y pueden 
señalar y actuar antes que na- die, Como los que forman parte 

de la iniciativa Radars, vecinos 
del barrio que saben detectar 
cuándo un anciano necesita 
que alguien le eche una mano. 
O la reconocida iniciativa Vin-
cles, un novedoso proyecto que 
conecta informáticamente a fa-
miliares de personas en riesgo, 
trabajadores sociales y volun-
tarios. Otros ejemplos no han 
puesto nombre a su acción, pero 
se han hecho notar. En Barcelo-
na se han constituido espontá-
neamente redes de asistencia y 
ayuda en barrios, manzanas y 
escaleras de vecinos. Son gente 
que no se han olvidado de mirar 
a los ojos a aquel que tienen más 
cerca.

¿Sabían que en Barcelona es una 
ONG (Arrels) la que se encarga de 
contar la población de personas 
sin techo que pernoctan en la ca-

lle? Y no es solo un censo. Es una 
estadística a partir de la cual se 
dimensiona la estrategia a seguir 
con las personas que no tienen 
un hogar. ¿Sabían que entidades 
como Cáritas o Cruz Roja han 
tenido que pasarse a las políticas 
activas de empleo a la vista del 
impacto brutal de la crisis en el 
mercado de trabajo? ¿Sabían que 
existe Arquitectos Sin Fronteras 
para asistir a las familias acosa-
das por la emergencia social vin-
culada a la vivienda? ¿Sabían que 
hay entidades, grandes, pequeñas 
y mínimas dedicadas a la lucha 
contra el estigma vinculado a las 
enfermedades mentales y a las 
discapacidades intelectuales?

Es la Barcelona invisible. Peque-
ña, pero que se hace notar. El sal-
vavidas que ha mantenido a flote 
la ciudad. Les invito a verla. Solo 
hay que fijarse un poco.

Cuando peor pintaban las cosas, una 
legión de personas han decidido dar 
lo que tienen y poner su capacidad al 
servicio de otras personas

Se han creado espontáneamente 
redes de asistencia en barrios y 
escaleras de vecinos

Arrels Fundació 
desarrolla proyectos 
para ayudar a las más 
de 3.000 personas sin 
hogar que viven en 
Barcelona.
@ Elisenda Pons

Campaña de recogida 
de calzado organizada 
por Arrels Fundació. 
@ Ferran Sendra
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I si reunim en un mateix 
escenari totes aquestes 
solucions que poden po-
sar fi als petits i grans 

problemes dels ciutadans? No és 
una utopia sinó la certesa que l’ac-
tual context pot propiciar aques-
tes grans revolucions. El món 
desperta i, amb ell, la seva gent 
comença a creure en les seves 
pròpies capacitats per a canviar 
les coses, dur a terme projectes 
innovadors i sumar forces per 

accelerar el progrés.
Aquest és l’esperit que acull el mo-
viment i la jornada La Barcelona 
de les Solucions: una oportuni-
tat excepcional per a compartir 
exemples representatius de ciu-
tadans que transformen el seu 
entorn immediat, amb èxit, en 
diferents àmbits temàtics (tecno-
logia, cultura, qualitat de vida, 
economia...) 

Inspirada en propostes similars 
que s’estan duent a terme a Lon-
dres, París, Nova York, Washin-
gton, Roma i altres ciutats; ara 
Barcelona es converteix en l’e-
picentre d’aquestes iniciatives i 

en l’avantguarda d’una proposta 
que es proposa establir sinèrgies 
entre empreses, administracions 
i societat civil. 

L’esdeveniment està impulsat 
per l’associació En Positivo, una 
entitat sense ànim de lucre que 
promou des de fa 8 anys una visió 
constructiva del periodisme, tras-
lladant la seva filosofia proactiva a 
aquest gran esdeveniment. 
Aquí i ara volem reunir la nostra 
gent. Fem partícips a tots aquells 
que se senten part d’aquesta ciu-
tat i volen transformar les petites 
realitats quotidianes per propiciar 
profundes transformacions. L’es-

cala proposada, abastable quant a 
extensió i ala mida de les capaci-
tats de tots els ciutadans, és la de 
la ciutat de Barcelona.

L’aposta per la ciutat i l’enfoc en 
les propostes constructives són 
algunes de les característiques del 
programa de La Barcelona de les So-
lucions. Les sessions s’organitzen en 
un format àgil, que afavoreix l’expo-
sició d’experiències de forma eficaç 
i entenedora, amb una ponència 
inspiradora, seguida de casos i, en 
certs moments, d’una performan-
ce participativa. La Barcelona de 
les Solucions és un esdeveniment 
plenament original i inèdit. 

MAI ABANS NO HI HA HAGUT TANT DE CONEIXEMENT I EINES PER ABORDAR ELS 
REPTES DIFÍCILS DE LA HUMANITAT. NO OBSTANT AIXÒ, ENS ENFRONTEM, CADA DIA, 
A UNA ALLAU DE VISIONS CATASTRÒFIQUES QUE FAN NECESSARI MOSTRAR TAMBÉ 
LES RESPOSTES TRANQUIL·LITZADORES QUE EXISTEIXEN I NO TENEN VISIBILITAT.

Barcelona té les 
solucions a l’abast

UN PROGRAMA EQUILIBRAT I AUDAÇ

MARIO SORRIBAS FIERRO
Redacció

L’ESDEVENIMENT OFEREIX 4 PERFORMANCES

POSANT EN PRÀCTICA  
LES SOLUCIONS
La Barcelona de les Solucions ha optat per un 
format audaç que combina informació amb ac-
tivitat participativa. Al llarg de la jornada es pre-
sentaran fins a quatre performances o tallers 
que convidaran el públic assistent a activar-se i 
a trobar noves i inesperades solucions.

Concretament, comptem amb la presència de 
Connecting Brains (Montse Marsal, fundadora), 
que aplicaran la seva experiència en el design 
thinking per a demostrar-nos com la creativitat, 
un paper i un bolígraf poden ajudar-nos a resol-
dre problemes quotidians amb un dibuix.

De la seva banda, la Coral Canta Conservatori, 
ens demostrarà que el Conservatori Municipal 
de Música de Barcelona és una entitat oberta a 
la ciutat i com persones amb diversos graus de 
coneixement musical poden compartir la seva 
passió pel cant.

La Fundació Siel Bleu Espanya (Guillaume Le-
fevbre, General Manager) ve a mostrar-nos que 
l’activitat física és una de les millors maneres de 
socialitzar-se. Ells ho han aplicat amb èxit amb 
persones de totes les edats, especialment gent 
gran, a tot Europa.

I la Gemma Segura, amb el seu Mindfulness de 
Solucions, ens ensenyarà una pràctica de respi-
ració capaç d’ajudar-nos a ser més conscients 
del que ens envolta i a trobar les solucions vitals 
que necessitem per nosaltres mateixos.

Igualment, es projectaran escenes del docu-
mental “Mañana” (“Demain”), una cinta que 
explica la història d’un viatge en el que es de-
mostra com és possible reinventar l’agricultura, 
l’energia, l’economia, la democràcia i l’educació 
per al món del demà. Des d’En Positivo i La Bar-
celona de les Solucions us recomanem que l’a-
neu a veure. Actualment en cartellera.

Podeu contactar amb els nostres performers a:

Connecting Brains  
www.connectingbrains.es 

Coral Canta Conservatori  
www.facebook.com/cantaconservatori 

Fundación Siel Bleu España  
http://sielbleu.es 

Gemma Segura 
www.gemmasegura.com 
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9:00 – 9:30H
BENVINGUDA 

Periodisme de solucions 
com a agent de canvi
Les primeres paraules del dia correran 
a càrrec de Pedro Ralda i Enrique San 
Juan, membres d’En Positivo. Donaran 
la benvinguda i centraran el debat. A 
continuació, Lluís Foix, reconegut pe-
riodista català, escriptor, analista i ex-
pert coneixedor de la realitat social que 
ens envolta, adreçarà la seva intervenció 
sobre “El periodisme com a agent de can-
vi”, per a situar el punt de partida de La 
Barcelona de les Solucions.

9:30 – 10:30
PANEL D’INNOVACIÓ  
I TECNOLOGIA 

Aplicar la innovació  
al benestar
Barcelona és reconeguda mundialment 
com a creadora de noves idees. El panel 
fa visibles algunes de les iniciatives que 
ho fan possible i respondrà a la pregunta 
de “com fer servir les TIC i la tecnologia 
per a millorar les condicions de vida”. 
Antonio Ibáñez (Soci de Deloitte Digi-
tal) tracta l’impacte de la transforma-
ció digital en la societat i en l’empresa. 
Segueixen els casos de Specialisterne 
(Ramon Bernat) en l’ocupació de perso-
nes amb Trastorn de l’Espectre Autista, 
Sónar+D (Ventura Barba) en la promo-
ció de la innovació i l’emprenedoria en 
la indústria cultural i Luz Rello, jove 
investigadora en l’aplicació de la tecno-
logia per ajudar a infants amb dislèxia. 
Connecting Brains (Montse Marsal) 
demostra que podem identificar proble-
mes i solucions amb, només, un llapis i 
un paper. Moderat per Enrique San Juan 
(En Positivo)

10:30 – 11:00
DIÀLEG SOBRE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Solucions i problemes 
de la ciutat de Barcelona
Les demandes de mes democràcia par-
ticipativa i la tecnologia permeten que 
la ciutadania es manifesti directament 
sobre els problemes i les solucions. És el 
cas de Barcelona i el d’altres ciutats del 
món. En el marc del projecte “decidim.
Barcelona”, 22.600 barcelonins s’han 
pronunciat i demanem a dues persones 
amb ampli coneixement de la ciutat 
valorin els problemes i solucions detec-
tades. El periodista Ramon Suñé, cap 
de la secció “Viure” de La Vanguardia, 
i Fernando Pindado, Gerent de Drets de 
Ciutadania, Participació i Transparèn-

cia, parlen de l’exemple de Barcelona des 
de la perspectiva de la participació.

11:45 – 12:45
PANEL D’EDUCACIÓ  
I CULTURA

Solucions que 
s’aprenen, solucions que 
s’ensenyen
En un món globalitzat els nostres ciuta-
dans es poden beneficiar d’aprendre d’al-
tres cultures i noves maneres d’ensen-
yar-la. El panel s’interessa per les noves 
iniciatives culturals i models d’ensenya-
ment, i ho fa a partir de la intervenció de 
l’editor Joan Tarrida, un dels fundadors 
de Galàxia Gutenberg i La Maleta de 
Portbou, i dels casos de picto-escriptura 
de VoxPrima (Roser Ballesteros), l’aper-
tura del Conservatori Municipal de 
Música a la ciutat de Barcelona (David 
Martí) i l’ensenyament revolucionari de 
les matemàtiques de JumpMath (Miquel 
de Paladella). La Coral Canta Conserva-
tori ens mostra el poder de la música en 
la recerca de solucions. Modera Eduard 
Ramos (En Positivo).

12:45 – 13:45
PANEL D’ECONOMIA  
I SOCIETAT 

Buscant el model 
sostenible
Barcelona està considerada com a ciutat 
“Startup friendly”. Però també demostra 
que és una ciutat amb empreses respon-
sables on solucions econòmicament sos-
tenibles resolen problemes transversals. 
Economia col·laborativa, emprenedoria 
social, economia verda, RSC... Són mites 
o es poden dur a la pràctica? Responen 
a la pregunta Belén Viloria (emprene-
dora social i ex-directiva d’Ashoka a 
Barcelona), el programa Incorpora, de 
l’Obra Social de La Caixa (Jaume Farré), 
el projecte de empoderament de dones 
supervivents de la Fundació Ana Bella i 
la promoció de l’emprenedoria social de 
la Richi Foundation (Ernest Lara i Mercè 
Feu). La Fundació Siel Bleu i el seu model 
d’activitat física per a construir societat 
seran la performance. Modera Ramon 
Suñé (La Vanguardia).

15:30 – 16:30
PANEL BARCELONA 
COL·LABORATIVA 

Què pot ensenyar 
la Barcelona que 
col·labora?
Cap altra cosa és més important que les 
persones. Però a Barcelona, com a tot 
arreu, hi ha persones que passen difi-

cultats i que no poden integrar-se en les 
dinàmiques de progrés. Què li pot en-
senyar Barcelona al món en matèria de 
solidaritat? I què li pot ensenyar als seus 
ciutadans? Els casos de FutbolNet de la 
Fundació Futbol Club Barcelona (Anto-
ni Tombas), els onze mil voluntaris de 
la xarxa BarcelonActua (Laia Serrano), 
el projecte Housing First de promoció 
del dret a l’habitatge (Ferran Busquets) 
i la Vicki Bernadet, amb el seu treball 
de lluita contra l’abús infantil donen 
resposta a aquesta pregunta. El profes-
sor Gerard Costa d’ESADE identifica 
les claus d’èxit d’aquest projecte. Mode-
rat per Bernat Gasulla (El Periódico de 
Catalunya).

16:30 – 17:30
PANEL DE QUALITAT 
DE VIDA

Viure amb qualitat
Volem viure més i millor. I per a fer-ho 
cal innovar i dedicar part de la pròpia 
vida a fer que la vida dels demés sigui 
millor. Petites i grans iniciatives dels 
nostres ciutadans ho fan possible. Ens 
ho expliquen des de l’Institut de Recer-
ca de la Vall d’Hebron (Fàtima Núñez), 
des de la innovació en neurociència de 
Starlab (Stephen Dunne) i des de la inno-
vació solidària en l’emmagatzemament 
de sang de DBS Screening (Jordi Martí). 
El cas de ProActiva Open Arms, que sal-
va vides de refugiats a la Mediterrània 
(Oscar Camps) és una altra de les aporta-
cions. Gemma Segura aporta solucions 
per a gestionar la presència plena a par-
tir del mindfulness i la respiració. Moderat 
per Elisenda Camps (RAC-1).

17:30 – 18:15
TAULA RODONA DE 
CLAUSURA

El periodisme de  
les solucions
La taula rodona ofereix una reflexió so-
bre aspectes transversals de la profes-
sió i de la funció social que compleix: 
Evolució, obstacles, noves estructures, 
moviments i reptes de credibilitat...  Hi 
participen representants de mitjans de 
comunicació social generalistes (Enric 
Sierra, adjunt al director de la Vanguar-
dia, Tomàs Molina periodista de TV3 i 
Xavier Vidal-Folch, president del World 
Editors Forum), mitjans especialitzats 
en la responsabilitat social (Marcos 
González, Corresponsables) i represen-
tants internacionals del periodisme 
de les solucions (Gilles Vanderpooten, 
Reporters d’Espoirs i Jorge Dobner, En 
Positivo). Moderat per Tomàs Molina 
(TV de Catalunya).

EL PROGRAMA

Completar el cartel del programa de La Barcelona de les 
Solucions ha sido un trabajo complejo, pero lleno de sa-

tisfacciones. Fue difícil elegir los casos de excelencia de entre 
los muchos existentes en Barcelona. Sin embargo, nos facilitó 
las cosas el que todos quisieran contribuir de forma incondi-
cional. Quizás les atrajo el enfoque positivo de nuestra pro-
puesta, tras años de noticias sobre la crisis, la corrupción y la 
evasión fiscal. Quizás les interesó la importancia que le damos 
a las soluciones factibles y concretas. Pero como consultor es-
pecialista en establecer puentes entre los actores sociales, 
creo que nuestros protagonistas vieron el potencial del evento 
como altavoz de buenas prácticas y para crear nuevas alian-
zas en nuestra ciudad.

Desde el inicio, nuestro equipo ha desplegado una metodolo-
gía que ha combinado la experiencia, la agenda de contactos 
y un networking planificado que nos ha permitido llegar a los 
actores de las soluciones ciudadanas. Hemos invitado a pe-
riodistas e instituciones prestigiosas y a experiencias de em-
prendedores sociales, ONGs y líderes menos conocidos pero 
tan valiosos o más.

El programa demuestra que existen muchas soluciones crea-
das o replicadas en Barcelona. Para lograr integrarlas en un 
tiempo limitado nos hemos inspirado en la metodología de las 
conferencias de TED, intercalando performances interactivas 
para aumentar la participación del público. ¡Os invito a disfru-
tar de este cóctel lleno de energía positiva! Carpe Diem.

La sociedad que debe 
liderar el cambio

Perspectiva viene de prospicere, cuyo significado en la-
tín es ‘’ver de lejos’’. Para observar un fenómeno se pre-

cisa cierta distancia. Una de las muchas frases famosas que 
nos regaló el genio de Einstein abunda en esta idea: ¿Qué sabe 
el pez del agua donde nada toda su vida?

Se cumplen cinco años desde los acontecimientos del 15 de 
mayo de 2010. Después de muchas turbulencias, el camino 
que se inició desde la indignación ha evolucionado hacia so-
luciones concretas de espíritu positivo. En la escuela de coa-
ching Co-Activo, a la que pertenezco, damos mucha impor-
tancia a cómo se abordan los problemas. Aunque casi nunca 
podemos elegir las circunstancias, porque quedan fuera de 
nuestra área de influencia, sí que podemos hacerlo con las 
perspectivas desde las que formulamos las preguntas. Somos 
libres y responsables de elegir, como mínimo, la sartén y el fue-
go en los que cocinaremos nuestras propias recetas. 

Si buscamos los porqués en el pasado generalmente encon-
traremos culpa e indignación. Otra perspectiva nos llevará a la 
pregunta ¿para qué?, que nos conduce hacia el futuro, es decir, 
hacia una solución. La Barcelona de les Solucions es un evento 
que ofrece respuestas a problemas desde una perspectiva po-
sitiva, y creemos que es un evento transformador y con poten-
cial para seguir compartiendo sueños y retos. 

Desde una 
perspectiva positiva

OPINIÓ

OPINIÓ

PEDRO RALDA
Director de programa de La Barcelona de les 
Solucions y director de SinergiQ,

EDUARD RAMOS
Director de Innovación de En Positivo
Certified Professional Coach® (CPCC)
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En danés, Specialisterne significa “los es-
pecialistas”. Original de Dinamarca e im-
plantada en todo el mundo, esta iniciativa 
socialmente innovadora aprovecha las 
características de personas con Trastornos 
del Espectro del Autismo como ventaja 
competitiva y como medio para ayudarles 
a encontrar un trabajo. Sus empleados se 
desempeñan como consultores altamente 
cualificadas en áreas como el software-tes-
ting y el tratamiento de datos y documen-
tos.

Specialisterne
RAMON BERNAT  
EMPRESARIO

CONTACTO
es.specialisterne.com

Luz es una joven investigadora que ha pasado 
su vida buscando una solución para la dislexia. 
Estudió la Lingüística, el proceso natural del 
lenguaje y la interacción humana con compu-
tadoras. Es doctora y recibió premios como 
el “European Young Researchers’ Award” o 
el “Innovator Under 35” del MIT Technology 
Review. Ha desarrollado las apps iDEAL eBook 
Reading y Dyseggsia (Piruletras) para mejorar 
la capacidad de los niños con dislexia para 
leer. Creadora de la ONG Change Dyslexia 
para luchar contra el fracaso escolar.

Lucha contra la dislexia
LUZ RELLO  
INVESTIGADORA

CONTACTO
luzrello.com

La Maleta de Portbou es una revista bimen-
sual de humanidades y economía fundada 
en Barcelona en 2013. Dirigida por el filóso-
fo Josep Ramoneda, está editada por Galaxia 
Gutenberg. El proyecto recoge el testigo de 
Walter Benjamin, que se suicidó en Portbou 
en 1949 huyendo del horror nazi y que que-
ría lanzar una revista de pensamiento que 
no vio la luz. En sus páginas encontramos 
ensayos y reflexión de intelectuales con-
trastados en diversos ámbitos, para un nue-
vo entendimiento de la realidad.

La Maleta de Portbou
JOAN TARRIDA  
EDITOR

CONTACTO
lamaletadeportbou.com

El Conservatorio Municipal de Barcelona 
defiende un modelo de apertura y de mutuo 
reconocimiento en relación a la ciudad. Para 
huir de la vieja concepción de los conserva-
torios como claustros, todos los ciudadanos 
deben encontrar un lugar de creación y par-
ticipación y todos los profesores y alumnos 
un punto de diálogo con la ciudad. Una de 
esas experiencias, entre muchas, es “Dijous 
Concert” que ha abierto las puertas a todos 
de forma desinteresada.

Conservatorio Municipal
DAVID MARTÍ  
GESTOR CULTURAL Y MÚSICO

CONTACTO
cmmb.cat 

VoxPrima trabaja para inspirar cambios en 
el modo de enseñar disciplinas creativas 
que beneficien al desarrollo emocional y 
curricular de los niños. Su equipo está in-
tegrado por escritores e ilustradores preocu-
pados por el impacto de la cultura de la ima-
gen sobre el imaginario infantil. A partir de 
la picto-escritura, evitan que los personajes 
de los videojuegos y la TV secuestren el de-
recho de los niños a ser creativos.

VoxPrima.com
ROSER BALLESTEROS  
EDUCADORA 

CONTACTO
VoxPrima.com

JumpMath es un modelo revolucionario de 
enseñanza de matemáticas en la escuela. 
Se creó en Canadá y tuvo espectaculares 
resultados. El programa obtiene el máximo 
rendimiento de los alumnos y docentes con 
dinámicas participativas, evaluación conti-
nuada y división de la materia en lecciones 
asumibles para estudiantes de primaria y 
secundaria. UpSocial ha importado el pro-
grama a Barcelona y lo ha adaptado a escue-
las públicas con el apoyo del Consorcio de 
Educación de la Ciudad.

JumpMath
MIQUEL DE PALADELLA  
ECONOMISTA

CONTACTO
upsocial.org 

PROTAGONISTAS DE LA BARCELONA DE LAS SOLUCIONES
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La iniciativa impulsa proyectos de alto com-
ponente tecnológico y científico que generen 
impacto social. A estos proyectos se les co-
necta con el talento, capital y conocimientos 
del área de Boston, considerada como el eco-
sistema de referencia mundial en la empren-
deduría social, venture philantrophy e impact 
investment. Instituciones como Harvard, MIT 
y el Cambridge Innovation Centre apoyan el 
proyecto, así como hospitales y empresas re-
levantes, emprendedores de éxito, fondos de 
inversión y business angels.

Richi Social Entrepreneurs
ERNEST LARA  
EXPERTO EN GESTIÓN DE EMPRESAS TECNOLÓGICAS

CONTACTO
richisocialentrepreneurs.org 

La Escuela Ana Bella es un proyecto de co-
Creación que aporta una solución social a una 
necesidad de negocio y que genera un cambio 
de paradigma en la inserción laboral de mu-
jeres supervivientes. La escuela transforma 
la discriminación positiva en trabajos invi-
sibles por ser víctimas, en oportunidades va-
loradas y visibles como Embajadoras de Mar-
ca, que potencian el liderazgo de las mujeres 
como agentes de cambio y que contribuyen al 
desarrollo económico y social de las empresas.

Escuela Social Ana Bella 
ANA BELLA  
SUPERVIVIENTE Y ACTIVISTA SOCIAL

CONTACTO
fundacionanabella.org

El abuso sexual infantil afecta a un 20% de 
la población y seis de cada diez no lo llega-
rán a denunciar. La Fundació Vicki Berna-
det ofrece respuesta a esta realidad desde 
1997, con un departamento de formación 
para profesionales y de sensibilización para 
niños, jóvenes y colectivos en exclusión so-
cial. Su área de comunicación trabaja para 
romper el silencio de las víctimas y ser un 
agente de cambio social. Finalmente, su 
centro terapéutico y jurídico especializado 
atiende más de 700 demandas anuales.

Fundació Vicki Bernadet
VICKI BERNADET  
EMPRENDEDORA SOCIAL

CONTACTO
fbernadet.org 

Desde el año 2000, Anna Maiques, Stephen 
Dunne y su equipo han desarrollado inno-
vaciones tecnológicas punteras en los ámbi-
tos de la neurociencia y en el conocimiento 
del espacio. Actualmente, desde el Reino 
Unido y Barcelona prestan servicios de alto 
valor añadido para todo el mundo. Su mi-
sión formal es transformar la ciencia en tec-
nologías que tengan un auténtico impacto 
positivo sobre la sociedad.

Starlab Living Science
STEPHEN DUNNE  
NEUROCIENTÍFICO

CONTACTO
starlab.es 

DBS Screening es una empresa barcelone-
sa, pionera a nivel mundial en diagnóstico 
sanguínea preventivo a través de la técnica 
“Dry Blood Spot”. Este método de análisis 
permite detectar enfermedades infecciosas 
y enfermedades no transmisibles (cróni-
cas) de modo sencillo, eficaz, económico e 
indoloro, cosa que lo hace accesible y apli-
cable en las comunidades más vulnerables 
del planeta. Su lema es: “una gota de sangre 
para salvar dos vidas”.

DBS Screening
JORDI MARTÍ  
INGENIERO QUÍMICO

CONTACTO
dbs-screening.org 

Se definen como una ONG de Badalona de-
dicada a salvar vidas en el mar. Proactiva 
Open Arms nació de la impotencia que sen-
tían una serie de personas del ámbito del 
socorrismo profesional cada vez que veían 
a otras personas fallecer en el agua por cul-
pa de escapar de una guerra o de la pobreza. 
Actualmente desarrollan labores humani-
tarias en la playa de Lesbos, en Grecia, ayu-
dando a los refugiados.

Proactiva Open Arms
ÒSCAR CAMPS  
SOCORRISTA

CONTACTO
proactivaopenarms.org 
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Col·laboradors que fan 
possibles les solucions

ENTITATS I PATROCINADORS

A continuació, i a manera 
de reconeixement a la 
seva feina, volem oferir 
una caracterització d’a-

questes entitats, dels seus projectes 
i de la seva vinculació amb les solu-
cions que sí que són possibles.

Obra Social de La Caixa
Des de fa molts anys, quan es parla de 
solucions de tipus social, educativa, 
cultural, solidària i de cooperació a 
Catalunya i a l’Estat espanyol, l’Obra 
Social de La Caixa és la institució de 
referència.  Des d’aquesta plataforma, 
la primera entitat social d’Espanya i 
tercera a nivell global per recursos 
invertits, es treballa cada dia per a 
aconseguir una societat amb més 
oportunitats, impulsant tota mena 
d’iniciatives que volen aportar so-
lucions a diversos camps de la vida, 
mantenint un ferm compromís amb 
els drets humans, la pau, la justícia i 
la dignitat de les persones.

L’Obra Social de La Caixa treballa en 
sis línies prioritàries:

Pobresa i acció social: L’Obra So-
cial ajuda a les persones a superar 
situacions difícils de pobresa a tra-
vés d’iniciatives socials.
Investigació i salut: L’entitat recol-
za el treball d’investigadors a l’hora 
d’assolir nous avenços i contribuir a 
millorar la salut de la societat.
Educació i beques: Impuls a les no-
ves generacions, donant-les l’oportu-
nitat d’accedir a educació per a am-
pliar els seus coneixements.
Cultura: Treball per a fer accessible 
les arts, la música, el teatre i les hu-
manitats a tothom.
Ciència: Contribuint a la creació 
de coneixement científic i a la seva 
difusió entre tots els públics.
Internacional: Promovent pro-
jectes que generin activitat econò-
mica sostenible per a contribuir al 
desenvolupament dels països més 
vulnerables.
La Barcelona de les Solucions se 
sent especialment orgullosa i reco-
neguda de comptar amb l’Obra So-
cial de la Caixa com a un dels seus 
col·laboradors més destacats i de 
celebrar-se en les instal·lacions del 
CaixaForum.

L’Obra Social de La Caixa 
ha atès 61.400 infants, ha 
creat 23.600 llocs de treball 
i 33.000 habitatges socials
obrasociallacaixa.org

La Vanguardia, el mitjà 
de La Barcelona de les 
Solucions
El diari La Vanguardia és un dels mi-
tjans de comunicació de referència 
de Barcelona des de 1881, i un dels 
principals de l’Estat espanyol. Des 
de 2011 se n’editen dues versions 
(en català i castellà) i en formats 
imprès i electrònic que garanteixen 
que cada dia centenars de milers de 
lectors s’informin de les principals 
notícies internacionals, nacionals i 
locals, puguin interpretar la realitat 
amb criteri i coneguin l’opinió dels 
principals líders socials. Grans fir-
mes han passat i segueixen passant 
per les pàgines del diari. 

La Vanguardia és el Mitjà Col·labo-
rador de La Barcelona de les Solu-
cions i ha aportat valuosos espais 
informatius i promocionals durant 
els dies previs i simultanis de l’esde-
veniment. A més, Enric Sierra, ad-
junt al director, participa en la taula 
rodona de Periodisme de Solucions. 
I Ramon Suñé, redactor en cap de 
la secció “Viure” és un dels nostres 
moderadors destacats. 

La Vanguardia, Mitjà 
Col·laborador de La 
Barcelona de les Solucions: 
lavanguardia.com

Suport institucional 
de l’Ajuntament de 
Barcelona
A La Barcelona de les Solucions és 
molt oportú poder comptar amb la 
presència de l’Ajuntament de Bar-
celona, el qual ha endegat no fa pas 
gaire un projecte de participació 
ciutadana. Decidim Barcelona és 
la plataforma de participació digi-
tal de l’Ajuntament que vol ajudar 
a construir una ciutat oberta, de-
mocràtica i transparent. Durant la 
jornada comptarem amb Fernando 
Pindado, Gerent de Drets de Ciuta-
dania, Participació i Transparència, 
amb qui establirem un diàleg sobre 
els problemes i les solucions que han 
conegut i manifestat els ciutadans.

Decidim.Barcelona – 
22.600 usuaris / 10.500 
propostes, de les quals: 
1.300 han sortit del 
consistori, 9.200 de la 
ciutadania i 1.200 d’entitats
www.decidim.barcelona

Deloitte Digital
Deloitte Digital és patrocinadora de 
La Barcelona de les Solucions. Res d’es-
trany si s’explica que la firma intervé 
sobre diverses àrees essencials per a 
l’economia digital: estratègia, creati-
vitat i tecnologia, seguint sempre un 

criteri de lideratge en tot allò que té a 
veure amb el procés de transformació 
digital que estan vivint la societat i el 
món de l’empresa. En àmbits com l’es-
pai web, la ciber-seguretat, les xarxes 
socials, el món del mobile i l’optimit-
zació, el disseny innovador i la imple-
mentació de noves solucions és una 
qüestió crítica.

Deloitte Digital forma part de De-
loitte, la major firma espanyola de 
serveis professionals, orientada 
cap a l’excel·lència empresarial, la 
formació, la promoció i impuls del 
seu capital humà i a mantenir el 
reconeixement com a la firma de 
serveis professionals que més bon 
servei dóna als seus clients. Anto-
nio Ibáñez (Soci de Deloitte Digital) 
tractarà en la seva intervenció sobre 
l’impacte de la transformació digital 
en la societat i en l’empresa.

Deloitte Digital  
deloittedigital.com/eu/

Fundació Futbol Club 
Barcelona
La Fundació del FC Barcelona és pa-
trocinadora de La Barcelona de les 
Solucions. L’any 2006, el FC Barce-
lona es va adherir als “Objectius de 
desenvolupament del mil·lenni”. Des 

LA BARCELONA DE LES SOLUCIONS ÉS UN ESDEVENIMENT ÚNIC, QUE HA COMPTAT AMB EL 
RECOLZAMENT D’ENTITATS I PATROCINADORS. SENSE ELLS, AQUEST PROJECTE NO HAURIA 
PASSAT DE SER UNA BONA IDEA QUE NO S’HAURIA POGUT MATERIALITZAR.

M. S. F.
Redacció

+34 93 552 58 08   |   SinergiQ @ SinergiQ.com
www.SinergiQ.com

 

www.polinomi.com
INTELIGENCIA EN LA RED
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d’aleshores, el club cedeix el 0,7% dels 
ingressos ordinaris (i des de 2010 el 
0,5% dels salaris dels jugadors i tèc-
nics de les seccions professionals) a la 
Fundació per a la realització de pro-
jectes de tota mena.. Igualment, en-
titats públiques i privades ofereixen 
finançament a la Fundació.

Amb els recursos que aconsegueix 
catalitzar, la Fundació ha desplegat 
nombrosos programes i campanyes 
de foment dels valors a través de l’es-
port, que han beneficiat a gairebé mig 
milió de persones en 51 països del 
món. Entre ells, els programes “Barça 
Kids” i “Futbol Net”, de promoció dels 
valors. Igualment, les campanyes 
“Tant se val d’on venim”, “Haciendo 
sueños realidad” i “Mengem sa, men-
gem de mercat”, han contribuït a una 
infància més justa i saludable. Antoni 
Tombas, un dels seus membres, ens 
explicarà aquest treballs.

Fundació del FC Barcelona: 
fundacio.fcbarcelona.cat 

 

Arrels Fundació
Arrels Fundació és entitat col·labo-
radora de La Barcelona de les Solu-
cions. La Fundació ha comprovat 
que quan a una persona que dorm 
al carrer se li ofereix un sostre dig-
ne, la seva vida comença a millorar 
en poc temps d’una manera inte-
gral. Per això ha adoptat el model 
“Housing First” que funciona des de 
fa vint anys a Estats Units i a altres 
països europeus. El programa fa una 
selecció de persones que viuen sense 
sostre, els proporciona un habitatge 
i els fa seguiment atorgant-los recur-
sos i eines per a fer que esdevinguin 
completament independents. Ferran 
Busquets, el director de la Fundació, 
ens explica el cas.

Arrels Fundació: 
arrelsfundacio.org  

BarcelonActua
Fundació BarcelonActua és una 
comunitat a través de la qual es po-

tencia la implicació de les persones 
de Barcelona en l’acció social, contri-
buint així a fer una societat més soli-
dària, sensible i compromesa amb el 
seu entorn més proper. Actualment 
compten amb més d’11.000 perso-
nes registrades a la seva plataforma 
i amb activitats d’acció social, a tra-
vés de les quals arriben a col·lecti-
us en situació de vulnerabilitat, a 
diferents barris de la ciutat. Laia 
Serrano n’és la directora i és una de 
les ponents de La Barcelona de les 
Solucions.

Fundació BarcelonActua: 
barcelonactua.org 

ESADE
ESADE, un dels centres educatius 
de referència a Barcelona, col·labora 
amb La Barcelona de les Solucions. 
La institució encapçala els princi-
pals rànquings internacionals en 
qualitat d’estudis, recerca i profes-
sorat. Addicionalment a la forma-
ció i investigació en els camps de 
l’Administració d’Empreses i el Dret, 
ESADE promou centres de recerca 
avançada com ara l’Institut d’Inno-
vació Social, que treballen per a un 
clar enteniment de les tendències 
socials. El professor Gerard Costa 
ofereix una relatoria el panel dedi-
cat a la Barcelona Col·laborativa.

ESADE: esade.edu 

Reporters d’Espoirs
Reporters d’Espoirs (reporters de 
l’esperança) és una ONG que aspira 
a liderar els mitjans de comunicació 
cap a una reconsideració dels proble-
mes contemporanis en termes de 
les seves solucions i per a inspirar 
a la gent a actuar. Creada el 2003, 
l’entitat ha treballat en temes de 
canvi climàtic, pobresa, desocupa-
ció, violència, etcètera, considerant 
que no són problemes inevitables 
sempre que la gent pugui concretar 
iniciatives per a solucionar-les. L’ob-
jectiu és el de donar veu a aquests 
agents del canvi. Gilles Vanderpoo-

ten, un dels seus integrants més 
destacats, formarà part del panel de 
periodisme de solucions.

Reporters d’Espoirs: 
reportersdespoirs.org 

Observa RSE
Observa RSE, l’Observatori de la 
Comunicació Responsable, és un 
punt de trobada de totes les orga-
nitzacions, grans o petites empreses, 
entitats no lucratives, associacions 
o món acadèmic, que treballen per 
un món millor i que creuen en 
la informació, la comunicació, la 
transparència, la rendició de comp-
tes i el poder de generar aliances i 
dialogar amb tots els grups d’interès. 
Té presència a set països iberoame-
ricans (Argentina, Colòmbia, Equa-
dor, Espanya, Mèxic, Perú i Xile) i 
aplega 120 organitzacions. Marcos 
González, fundador de Correspon-
sables és un dels participants en el 
panel de periodisme de solucions.

Observa RSE: 
corresponsables.com 

Proyecto Ajet
L’associació sense ànim de lucre 
Proyecto Ayet està gestant a Barce-
lona una idea tan agosarada com 
revolucionària. El projecte proposa 
la creació d’una gran ciutat estat en 
territori europeu en la qual puguin 
viure un mínim de dos milions d’ha-
bitants i que generi un pol atractiu 
de riquesa, benestar i creativitat. El 
projecte seria fruit d’una aportació 
internacional liderada i adminis-
trada per l’ONU. L’objectiu final és 
oferir una solució integral a l’ac-
tual crisi de refugiats procedents 
de Síria, que està posant en qüestió 
la capacitat de a Unió Europea per 
defensar els seus valors d’integració 
i acollida.

Proyecto Ajet
proyectoajet.org
Facebook. “Proyecto Ajet”

Se n’ha parlat molt de la responsabilitat social de les 
empreses. Més enllà del compliment de la llei, se’ls hi 

demana que tinguin em compte l’impacte social i ambiental 
que generen amb la seva activitat.

A més d’una gestió responsable, les empreses que cerquen 
l’excel·lència han de plantejar-se com poden contribuir a millo-
rar les condicions de vida dels territoris on operen. Aquí rau el 
significat ple del concepte d’empresa ciutadana. De la mateixa 
manera que els barcelonins no podem ignorar els problemes 
que afecten avui la nostra ciutat, les empreses que hi desenvo-
lupen la seva activitat han de contribuir a la seva solució.

No em refereixo només al lloable exercici de la filantropia, com 
el que exerceix per voluntat fundacional, per exemple, La Fun-
dació Bancària La Caixa a través de la seva Obra Social. Ser 
empresa ciutadana és també tenir en compte com l’activitat 
de l’empresa pot impactar positivament en la vida dels ciuta-
dans. Problemes com la seguretat, la contaminació, l’accés a 
la feina o l’habitatge poden tenir millor solució amb una acció 
concertada entre administració, empreses i ciutadans.

Això és el que estem fent a La Barcelona de les Solucions: do-
nar a conèixer i posar en valor les solucions que barcelonins i 
barcelonines han imaginat i posat en marxa per respondre als 
problemes reals de la gent. Els recursos econòmics són, per 
suposat, necessaris, però també ho són les aportacions en 
coneixements i tecnologia, a través de la posta a disposició de 
les capacitats de la pròpia empresa o de la col·laboració volun-
tària de les persones que hi treballen. Aquesta última és una 
bona manera de col·laborar i sentir que a més de treballadors 
d’una empresa fem part d’una comunitat més àmplia.

Les empreses ciutadanes poden no només col·laborar, sinó 
també educar. La seva capacitat d’arribar a les persones, siguin 
treballadors, clients o proveïdors, pot posar-se al servei de bo-
nes causes. Cridant a la col·laboració i participació ciutadana i 
sensibilitzant-nos amb accions cíviques que contribueixin a la 
convivència. Si una empresa es comporta responsablement, 
reduint l’impacte ambiental quan distribueix els seus produc-
tes, per què no pot animar els seus empleats i clients a utilitzar 
racionalment els mitjans de transport per arribar a la feina o 
anar de compres? Sens dubte la qualitat de l’aire de la nostra 
estimada Barcelona ho agrairà.

L’exercici d’una bona ciutadania és, doncs, cosa de tothom: 
Ajuntament, ciutadans i empreses. Tothom que viu a Barce-
lona i pot contribuir a crear solucions. D’aquesta manera ens 
sentirem més plenament ciutadans.

L’empresa ciutadana, 
un futur necessari

community internet
Servicios profesionales de redes sociales para empresas

932 386 505 · www.community.es

20 años generando valor 
social y económico a través 

del cause marketing

OPINIÓ
RAMÓN GUARDIA MASSÓ.
Director de Relacions Institucionals 
d’En Positivo. President de Valores&Marketing
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A unque algunos quizá 
desconozcan el término 
“periodismo de solucio-
nes”, ya forma parte de 

nuestra realidad. Aquella vez que al 
leer una noticia esbozaste una sonri-
sa o  ese  testimonio alentador en la 
radio que inspiró en ti una idea ge-
nial. Ya entonces conocías su natura-
leza y las sensaciones que provocaba. 
Ahora únicamente tomas conciencia. 

Con el cuño de nuevas denominacio-
nes y pequeñas diferencias esta co-
rriente periodística (también llamado 
periodismo constructivo) persigue 
al fin y al cabo un mismo objetivo: 
encontrar un compromiso entre los 
problemas y sus posibles soluciones. 
En líneas generales los medios están 
comprendiendo que el alarmismo es 
ya insuficiente y que el ciudadano exi-
ge un planteamiento más proactivo. 

Si bien en los últimos tiempos el pe-
riodismo reivindica su labor social 
como valiosa herramienta denun-
ciando abusos e injusticias -véase la 
labor de investigación en tramas de 
corrupción-, todavía queda un am-
plio margen para profundizar en el 
rol pedagógico y terapéutico. En este 
sentido el surgimiento de nuevos me-
dios y asociaciones de comunicación 
abren un interesante camino. 
Como su propio nombre indica el pe-
riodismo de soluciones da visibilidad 

a las soluciones que son respuesta a 
problemas ya existentes. Sabemos que 
nuestro mundo tiene múltiples desa-
fíos que afrontar pero también es cier-
to que hoy disponemos de una ingente 
cantidad de herramientas e iniciativas 
para avanzar. Al respecto los medios 
tenemos la responsabilidad de hacer 
una lectura más justa de lo que sucede 
desde un punto de vista integral. 

Varios estudios demuestran cómo la 
gente recibe mejor este acercamien-
to periodístico. Así, por ejemplo, 
en un estudio de la Universidad de 
Southampton con 2.000 entrevistas 
vieron cómo las historias con un en-
foque constructivo, que se centran 
en la reconstrucción y no en la des-
trucción, inspiran la acción y parti-
cipación.

Son cada vez más los profesionales 
que se adhieren a este enfoque al 
tiempo que constatamos el surgi-
miento de nuevas plataformas que 
operan a nivel global para dar res-
puesta a los problemas sociales, eco-
nómicos y medioambientales.  Den-
tro de este fenómeno global cabría 
destacar algunas entidades que por la 
repercusión en su país de origen han 
adquirido mayor protagonismo: 

Yes Magazine: revista estadouni-
dense que lidera el activista David 
Korten y pone en valor ideas de gran 
alcance. Muestra herramientas para 
la participación ciudadana e histo-
rias sobre personas reales que traba-
jan por un mundo mejor y comunida-
des vibrantes. 

Reporters d’Espoirs: organización 
francesa formada por un equipo de 
profesionales de la comunicación 
con Gilles Vanderpooten a la cabeza, 
el joven autor de “¡Comprometéos!” 
en colaboración con Stéphane Hes-
sel. Estos reporteros de la esperanza 
alientan la actitud proactiva de los 
medios destacando los progresos en 
materia de innovación, solidaridad o 
medio ambiente.

Solutions Journalism: organiza-
ción independiente y sin ánimo de 
lucro de origen estadounidense que 
trabaja para legitimar y difundir la 
práctica del periodismo de solucio-
nes: la presentación de informes ri-
gurosos y convincentes acerca de las 
respuestas a los problemas sociales.

Positive News: revista británica de 
periodismo constructivo en edición 
online y papel que se centra en los de-
safíos de la sociedad a través de una 
lente de progreso y positivismo. Sean 
Dagan Wood asume la dirección de 
este medio que recientemente consi-
guió recaudar más de 250.000 libras 
esterlinas a través de una campaña de 
crowdfunding.

Transformational Media Initiati-
ve (TMI): alianza mundial de pro-
fesionales que trabajan para crear 
medios de comunicación al servicio 
de la humanidad y el planeta. Anual-
mente celebran una cumbre para 
hacer partícipes a profesionales y 
medios de los cambios positivos e 
iniciativas innovadoras que resultan 
exitosas. 

EL PERIODISMO DE SOLUCIONES CONSTITUYE UN FENÓMENO GLOBAL 
QUE MOTIVA A LOS MEDIOS EN EL MUNDO UN COMPROMISO MÁS 
PROFUNDO CON LOS DESAFÍOS ACTUALES. SU OBJETIVO ES VISIBILIZAR 
LOS PROBLEMAS QUE DAN RESPUESTA A LOS PROBLEMAS SOCIALES, 
ECONÓMICOS Y MEDIOAMBIENTALES. 

Periodismo de 
soluciones 

UNA NUEVA MANERA DE ABORDAR LA INFORMACIÓN

La emisión de vídeo en directo desde las plataformas de 
redes sociales está remodelando el panorama informa-

tivo del planeta. Al éxito de Periscope, una de las primeras redes 
sociales basadas íntegramente en la emisión de vídeos en di-
recto, se acaba de sumar la funcionalidad Facebook Live, que 
hace lo propio para la comunidad digital que aglutina a más de 
1.650 millones de personas en todo el mundo. 

Los atentados de París y de Bruselas permitieron ver en acción 
este nuevo modelo. A la cobertura informativa de los grandes 
medios y cadenas de televisión se sumaron al instante cente-
nares de ciudadanos –de toda condición– que emitieron los 
hechos en directo con sus móviles desde los diversos escena-
rios de la noticia. En el caso de Periscope, algunas de estas co-
nexiones llegaron a congregar a más de 14.000 espectadores 
por sesión que, además, interactuaban frenéticamente por 
chat con los emisores, los cuales comentaban y contestaban 
verbalmente a sus preguntas. 

A la señal generada por los grandes medios de comunicación le 
ha salido una dura competencia, la emisión libre de los ciuda-
danos y para los ciudadanos. En este nuevo entorno, el criterio 
clásico de los profesionales de los medios de comunicación 
tradicionales, modelado por la formación académica y la mez-
cla de intereses económicos y políticos, tendrá que batallar con 
la espontaneidad y frescura de la visión libre y directa de millo-
nes de personas que son a la vez el medio y la audiencia. 

Hace 12 años desde que Reporters d’Espoirs empezó a 
apostar por el periodismo de soluciones o periodismo 

constructivo. Al principio, nuestros colegas eran escépticos. He-
mos tenido que demostrar que es un periodismo serio y exigen-
te. Como periodistas, podemos estar sobre el terreno en una 
catástrofe, grabar un vehículo ardiendo o explicar el caso de los 
despidos masivos de una empresa. Es nuestro deber hacerlo. 
Pero hay enfoques que van más allá de la mera constatación de 
los conflictos. ¿Cómo se superan los efectos de una catástrofe? 
¿Cómo evoluciona una iniciativa en el tiempo y consigue res-
ponder a necesidades sociales, económicas o ecológicas?

Ahí es donde juega un papel el periodismo constructivo. Los 
ciudadanos y consumidores de información demandan enfo-
ques no exclusivamente negativos de la realidad. En Francia los 
estudios demuestran que el periodismo constructivo tiene una 
audiencia creciente. Y han surgido iniciativas similares en países 
como España (En Positivo), Dinamarca (Windensheim), EEUU 
(Solutions Journalism) o Reino Unido (Positive News).

Nuestro desafío es captar la atención del ciudadano, ofrecerle 
perspectivas nuevas, críticas e incluso contradictorias. La obje-
tividad es un mito, pero es lícito y deontológico ejercer nuestra 
mirada crítica tanto sobre los problemas como sobre los reme-
dios. ¡Bravo a En Positivo!!

Nuevos medios, 
nuevas audiencias y 
más soluciones

Un nuevo enfoque
con mucho futuro

OPINIÓN

OPINIÓN

ENRIQUE SAN JUAN
Director de medios digitales de En positivo
Director de ‘Community Internet’

GILLES VANDERPOOTEN
Director de la ONG francesa 
Reporters d’Espoirs  

J.D.
Redacción
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“¿Por qué no hacemos  
que este invento del avión 
quede suspendido  
en el aire?”
Juan de la Cierva
Ante una nueva idea hay quien en lugar de preguntar “¿por qué?”, pregunta 
“¿por qué no?” Juan de la Cierva es un ejemplo de este tipo de gente. Hacía 
menos de veinte años que los hermanos Wright acababan de realizar el 
primer vuelo tripulado de la historia, cuando Juan de la Cierva se propuso 
inventar el helicóptero. El primer prototipo, nunca despegó del suelo. ¿Un 
fracaso? No: una insuperable oportunidad de mejorar. 

El mundo está lleno de metas sin conquistar, de historias que están 
esperando a que alguien las empiece. Para tener tu propia historia tienes 
que buscarla, planificarla y después perseguirla. Y contar con los mejores 
compañeros de viaje.

E n Positivo es una entidad sin áni-
mo de lucro formada por profesio-

nales del periodismo, la comunicación 
y otras disciplinas como la publicidad 
o el marketing. El proyecto nace a fi-
nales del año 2008 por iniciativa de su 
fundador Jorge Dobner, periodista y 
editor con una dilatada experiencia en 
el mundo de la comunicación y pione-
ro en el lanzamiento de nuevos medios. 
Inmersos por aquel entonces en el 
epicentro de una grave crisis, este pro-
yecto innovador e independiente pro-
pone una realidad más constructiva 
alentando aquellas noticias, ideas y 
personajes inspiradores que dejan su 
impronta positiva y emprenden pro-
fundas transformaciones. 

El destino parecía reservarnos la opor-
tunidad en un tiempo de profundos 
cambios. En sus primeros pasos el pro-
yecto cobra vida como medio digital a 
través de su página web www.enpositi-
vo.com articulando su línea editorial a 
partir de tres ejes de actuación. 

1. Una nueva lectura de la actua-
lidad. El periodismo también puede 
mostrar la otra cara de la realidad, una 
más amable que existe y que alimenta el 
espíritu y actúa como fuerza de cambio.  

2. Visibilizar la otra realidad que 
existe, pero hay que mostrar. Mi-
llones de personas se levantan cada 
día para emprender nuevos proyectos, 
muchos de ellos con la vocación de 
constituir un gran avance o solucionar 
problemáticas que no tienen cabida en 
las páginas de los medios tradicionales. 

3. Revalorizar las noticias positi-
vas que se publican pero que pierden 
protagonismo frente a la dominación 
de las comunes. 

En Positivo no quiere ser sólo intér-
prete de la realidad sino parte inte-
gradora de la misma. De esta forma, 
se constituye la Asociación en Po-
sitivo con el propósito de erigirse 
como agente social para fortalecer 
la comunicación constructiva entre 
los medios y proyectar las soluciones 
que favorecen el progreso de nuestra 
sociedad. 

Ahora, el desarrollo de La Barcelona 
de les Solucions es el primer granito 
de arena de nuestra modesta labor 
para mostrar lo “que sí se puede” en 
nuestras grandes ciudades y que ma-
terializa nuestra ilusión por ser útiles. 

LA BARCELONA DE LES SOLUCIONS ES LA CULMINACIÓN DE UN PROYECTO DE LARGO RECORRIDO 
DESDE LA CREACIÓN DE EN POSITIVO, PRIMERO COMO MEDIO DIGITAL Y LUEGO COMO ASOCIACIÓN. A 
TRAVÉS DE ESTA INICIATIVA SE QUIERE PONER EN VALOR CÓMO EL PERIODISMO TIENE LA CAPACIDAD 
DE SER UN AGENTE MOVILIZADOR MÁS ALLÁ DE SU TRADICIONAL ESFERA DE ACTUACIÓN. 

En Positivo, una apuesta por 
un periodismo constructivo

DE DÓNDE VENIMOS

C. G.E.
Redacción

Web de En Positivo, año 2009

Web de En Positivo, año 2016



La Gran Recollida de Llet és una iniciativa de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”, en favor del 
Banc dels Aliments, per fer arribar el màxim 
nombre possible de litres de llet als més de 
350.000 nens que actualment no tenen accés 
a aliments bàsics a casa nostra.

Col·labora amb nosaltres i l’aportació que 
facis es destinarà íntegrament a les famílies 
que més ho necessiten del teu entorn més 
proper, mitjançant les seus provincials del 
Banc dels Aliments.

També pots fer una donació enviant un SMS* 
amb la paraula LLET al 28024 o mitjançant el 
web:
www.granrecollidadellet.cat

Per cada deu litres de llet que es recullin l’Obra Social ”la Caixa” 
en donarà un litre addicional�� ǥPU� C� WP�O¼ZKO� FG� ��������
litres.

Ajuda’ns, cada 
euro compta!

�&QPCEKÏ�ÉPVGITC�FGN�EQUV�FG�No5/5�������GWTQU��FGUVKPCFC�VQVCNOGPV�C�RTQLGEVGU�UQEKCNU�FG�NC�(WPFCEKÏ�$CPE¼TKC�qNC�%CKZCq��5GTXGK�Fo5/5�FG�VKRWU�UQNKFCTK�QRGTCV�RGT�#NVKTKC�6+%��PÖO��FoCVGPEKÏ�CN�ENKGPV����������������CNVKTKC�EQO��CV��EQTTGWU���������������/CFTKF��
+PHQTOCEKÏ�NGICN��YYY�QDTCUQEKCNNCECKZC�QTI���KPHQ"HWPFCEKQNCECKZC�QTI�*K�EQN�NCDQTGP��/QXKUVCT��8QFCHQPG��1TCPIG�K�;QKIQ�

Cap nen
sense bigoti
Gran Recollida de Llet
en favor de

Amb la col·laboració de:


