NOTA DE PREMSA

Propostes per a la reconstrucció social i econòmica
La intel·ligència col·lectiva i l’aprenentatge mutu han d’estar al centre del debat
polític per poder, des de l’Agenda Urbana 2030, aconseguir el bé comú.
Torrent – 6 de novembre. Des de la Fundació Horta Sud volem reivindicar i reclamar a les
institucions públiques la necessitat de posar a les persones, a través de la societat civil
organitzada, al centre del debat polític, per tal de fer efectiva una bona reconstrucció social
i econòmica mitjançant la intel·ligència col·lectiva i l’aprenentatge d’experiències mútues.
El passat 8 d’octubre el projecte d’abast europeu Philantropy Advocacy, conformat per les xarxes
europees de fundacions i donants DAFNE i EFN, va dirigir una carta oberta a les presidències
de les principals institucions europees reivindicant la necessitat de posar a la societat civil al
centre del debat polític, especialment en un context d’enorme complexitat com l’actual.
En aquesta carta, que va en sincronia amb la línia marcada al Pacte Horta Sud, es valora de
forma positiva la recomanació en l’àmbit comunitari pels estats membres d’incorporar a les
organitzacions de la societat civil en els plans de recuperació nacional. Així mateix, es valora
com a imprescindible la participació de les entitats en la governança i l’avaluació dels mencionats
plans, al poder aquestes entitats jugar-hi un paper clau actuant en sincronia amb els actors
públics, com a socis complementaris, per tal de dur a terme accions de recuperació. Tot això,
des d’una mirada basada en l’Agenda 2030.
En el nostre context, l’Horta Sud, considerem que aquestes mesures són també extremadament
necessàries. Tal com es plasma amb el Pacte Horta Sud, que ja ha rebut el suport de més de
250 persones a títol individual i més de 75 entitats, la societat civil considera vital, per poder fer
front a l’actual crisi, un canvi de paradigma a l’hora de fer política. Per fer-ho, cal posar en valor
l’important paper de les associacions i entitats del territori, treballant-hi de forma horitzontal, i
marcar el full de ruta tenint en consideració l’Agenda Urbana 2030 com a guia estratègica per tal
que els nostres pobles i ciutats resulten espais de convivència amables, acollidors, sostenibles i
conscienciats.
Per tot això, des de la Fundació Horta Sud proposem:
•

Planificar una reconstrucció social i econòmica que no es base en plans d’ocupació
directa que no tinguen en consideració la realitat estructural del territori, sinó basada en
polítiques alineades amb l’Agenda Urbana 2030 i que posin en valor, en cada cas, els
actius i potencials del territori.

•

Aprofitar la intel·ligència col·lectiva a través de la col·laboració entre els diversos
agents del territori, per actuar amb una mirada transversal i amb l’objectiu principal de
garantir el bé comú.

•

Implicar als sectors afectats, des de la potenciació del treball sectorial, per tal
d’aconseguir una anàlisi completa de la realitat que permeta suportar els problemes i
imaginar solucions de futur.

•

Obrir el diàleg social entre agents institucionals i no institucionals, que permeta el debat
crític i la confrontació respectuosa d’idees per tal de passar de la política de la crispació
a la política de la col·laboració i el suport mutu, i de la presa de decisions vertical a la
vertebració d’un procés de decisió horitzontal.

•

Impulsar xarxes de treball de la societat civil organitzada que col·laboren amb les
institucions públiques amb l’aportació d’idees i experiències de cooperació per tal de
regenerar l’espai públic i l’autoestima de la comarca.

•

Planificar polítiques estables que tinguen per finalitat superar els partidismes i establir,
des d’una base de treball horitzontal i inclusiva amb els agents de la societat civil
organitzada, accions de mirada llarga que suposen una millora per tota la població.
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