
D
esprés de quatre anys de 
discursos sobre la impos-
sibilitat de portar a terme 
una política gaire dife-

rent de la que s’està aplicant des del 
Govern de la Generalitat a causa de 
les exigències d’austeritat i de les re-
tallades imposades pels límits de dè-
ficit, ara resulta que sí que és factible 
un altre tipus de despesa pública. 
Fins i tot sense necessitat d’arribar a 
la tan esbombada independència. 
Només ha calgut que Artur Mas i Ori-
ol Junqueras arribessin a un acord 
de principis per avançar les elecci-
ons, menys del que reclamava ERC, i 
per aprovar els pressupostos de la 
Generalitat per al 2015, cosa que no 
deixa de ser una certa incoherència, 
perquè almenys una quarta part 
dels comptes els haurà d’aplicar un 
altre govern sortit de les urnes que 

pot ser diferent de l’actual.
 Abans de l’acord, des de la Gene-
ralitat es van llançar arguments de 
tota mena, inclosos saberuts infor-
mes, sobre com seria de perjudicial 
una pròrroga dels pressupostos. So-
bretot, perquè deixaria amb menys 
cobertura legal i fins i tot posaria en 
perill la promesa de la recuperació 
de la paga extra dels empleats pú-
blics en l’exercici del 2015. De la del 
2014 ja no se’n recorda cap membre 
de l’Executiu, i això que en la dis-
cussió del pressupost encara en vi-
gor es va anunciar que es faria tot 
el possible per pagar-la aquest ma-
teix any. Però això ja és aigua passa-
da, igual que aquells arguments so-
bre l’escassa capacitat d’una pròrro-
ga pressupostària: en el decret que 
permet posar en marxa la del 2014 i 
així poder gestionar els primers me-

sos del 2015 també s’hi inclou la me-
sura per recuperar la paga dels fun-
cionaris aquest any.
 Encara que un dels punts que po-
sa més en evidència que era possi-
ble una altra política és el que in-
crementa en un 50% la plantilla de 
l’Agència Tributària de Catalunya, 
amb 168 noves places i un augment 
del seu pressupost del 25%. L’Agèn-
cia la va posar en marxa el Govern 
tripartit i va iniciar la seva activitat 
l’1 de gener del 2008. Va ser fruit de 
la primera iniciativa legislativa en 

aplicació de l’Estatut, o sigui que ja 
té un relatiu llarg recorregut. La cre-
ació d’una Hisenda pròpia com una 
de les anomenades estructures d’es-
tat està considerada una de les pe-
ces més importants per a una futura 
Catalunya independent que defen-
sa l’actual Govern i el seu soci. Per ai-
xò sorprèn que no s’hagi promogut 
més durant els quatre anys de Go-
vern de Mas. I encara causa més es-
tupor quan el conseller d’Economia, 
Andreu Mas-Colell, el mateix que 
ocupa aquesta cartera des de fa qua-
tre anys, justifica ara l’increment 
de despesa i de plantilla amb l’argu-
ment que així augmentarà l’eficà-
cia recaptatòria i que gràcies a això 
aquesta mesura no costarà més di-
ners, sinó que sortirà a compte.

La negociació del 
pressupost evidencia 
que era possible un altre 
tipus de despesa pública
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ser resulta 
que sí que 
és possible
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Després d’una etapa 
en el món del màrque-
ting, aquesta emprene-
dora va bolcar els seus 
coneixements en una 
xarxa social solidària 
on aglutinar voluntariat i 
intercanvi de favors. La 
comunitat ja la formen 
12.000 persones.

3Directora de 
BarcelonaActua

El que va néixer el 2011 com un 
projecte voluntarista és avui una 
realitat que s’autofinança. La xar-
xa social solidària BarcelonaActua 
(www.barcelonactua.org), que di-
rigeix Laia Serrano, ja compta amb 
un grup de cinc empreses que s’hi 
han adherit i que permeten «ampli-
ar el radi d’acció», explica aquesta 
emprenedora que va crear aquesta 
plataforma de voluntariat i favors 
ara fa quatre anys després de deci-
dir utilitzar la seva experiència en 
el món del màrqueting en un pro-
jecte que ajudés a fer més fàcil la vi-
da a les persones 
amb tota mena 
de propostes, 
sempre sota un 
prisma social i 
altruista.
 La platafor-
ma ja ha inte-
grat cinc em-
preses. Es tracta 
de Gaes Solidària, el departament 
d’acció social de la multinacional 
familiar catalana dedicada a la cor-
recció auditiva; Alqvimia, firma 
especialitzada en cosmètica natu-
ral; Viatges Tarannà; el grup d’em-
preses proveïdores del sector de la 
instal·lació Sesaelec, i l’entitat es-
pecialitzada en finances ètiques 
Triodos Bank.
 BarcelonaActua està oberta a la 
incorporació de més companyies.  
I, de fet, ja negocia amb alguna més 
perquè formi part de l’elenc de fir-
mes que s’han adherit a la plata-
forma. «L’objectiu és la rendibili-
tat. Més ingressos suposen més 
oportunitats d’ajudar la gent», afir-
ma Serrano. I aquesta és una guia a 

l’hora d’obtenir-los.
 Així ha aconseguit captar compa-
nyies que coincideixen amb aquests 
principis, com Gaes Solidària. La res-
ponsable d’aquesta divisió de Ga-
es, María José Gassó, està convençu-
da que la participació en Barcelona-
Actua «encaixa amb els projectes 
de voluntariat en què intervé l’em-
presa». «Ho fem a nivell internaci-
onal i ens quedava pendent la pota 
d’aquesta activitat a nivell local», afe-
geix. En aquest marc organitzen clas-
ses per a nens en risc d’exclusió del 
barri del Poble Nou de Barcelona.
 Serrano explica que la interven-
ció d’empreses no es limita al su-

port monetari. 
No és només ai-
xò el que es perse-
gueix. «Interactu-
en, participen de 
manera directa 
en els projectes», 
assegura. Per això 
han de ser empre-
ses amb un perfil 

molt concret. I això forma part de la 
filosofia, per exemple, de Gaes. Gas-
só afirma que aquesta concepció «és 
un projecte personal» que ha calat 
en tots els nivells de la companyia i 
que forma part del seu ADN.
 L’evolució econòmica de Barcelo-
naActua ha tingut diferents etapes 
des de la seva fundació. La primera 
va consistir en l’aportació de recur-
sos pels promotors-consellers del 
projecte (el lingüista Sebastià Serra-
no, la filòloga Cristina Guardans, el 
directiu Lluís Bonell i el professor de 
màrqueting Toni Martí).
 En una segona fase van obrir la 
xarxa solidària a socis que paguen 
una quota. En tenen uns 150 i també 
organitzen diverses classes d’esdeve-
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Solidaritat 
rendible
La xarxa social BarcelonaActua aconsegueix 
autofinançar-se arran de l’adhesió d’empreses

niments. L’abril del 2013 va ser quan 
van estrenar la via del suport d’em-
preses, amb la incorporació d’Alqvi-
mia, fundada per l’empresari Idili 
Lizcano. A partir d’aquí s’hi van su-
mar la resta.
 La idea de Serrano és ampliar al 
màxim el nombre d’empreses. «Pre-
ferim que siguin moltes que no no-
més uns quantes que hi aporten 
molt», especifica. Però no és només 
una qüestió de diners, insisteix, si-
nó d’interès i implicació. Per això es 
decanten per  empreses que creguin 
realment en la responsabilitat soci-
al corporativa i no la limiten a actu-
acions o fets puntuals dins de l’àm-
bit promocional.
 A través de BarcelonaActua es pot 
participar en activitats de volunta-
riat d’allò més variades. Existeix, 
per exemple, un grup de persones 
que ajuden a buscar feina de mane-

ra més efectiva o un altre grup que 
dóna suport a famílies que tenen 
algun membre amb una malaltia 
mental.
 A més, la plataforma també fun-
ciona com a xarxa d’intercanvi de 
favors o objectes, com ara rentado-
res, telèfons o tota mena de presta-
cions i serveis imaginables. La co-
munitat està formada en l’actu-
alitat per unes 12.000 persones, 
explica Laia Serrano.
 En l’últim exercici, Barcelona-
Actua ha generat uns ingressos 
d’uns 40.000 euros a través d’un 
equip de dues persones que treba-
llen a temps complet, entre elles la 
mateixa Serrano; algun freelance i 
una persona a temps parcial, a més 
a més del suport dels quatre conse-
llers i de les empreses que s’han ad-
herit al projecte, explica la directo-
ra general. H

La plataforma
prefereix moltes 
companyies que 
no unes quantes 
que hi aportin molt
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