
Sobre la creació d’un Think Tank de Barcelona en Comú 

La creació d'un laboratori d'idees de Barcelona en Comú té un gran potencial per a desenvolupar 

propostes programàtiques i recollir pràctiques que serveixin per a enriquir l'acció política i de 

pensament de Barcelona en Comú. D'altres partits tenen instruments similars que serveixen no 

només per a formar els quadres interns sinó també per disseminar idees a través de la premsa i 

d'altres canals.  Seguint aquest model,  la proposta de fundació es presenta amb els següents 

objectius: 

1. Cuidar l'ecosistema comuner; col·laborant amb persones que no se senten còmodes 

participant en activitats d'un partit (sota unes sigles) però que comparteixen valors amb 

nosaltres. 

2. Fer difusió dels nostres ideals i propostes polítiques a públics diferents del nostre registre 

d'activistes 

3. Generar quadres dirigents per al partit 

4. Aconseguir noves vies de finançament per a projectes que ara no podem optar per ser partit 

polític 

5. Es proposa que sigui d'abast estatal 

 

Vistos els objectius, crec que no ens podem limitar a copiar les estructures d'una fundació de 

producció d'idees clàssica, sinó que cal que sigui una eina que permeti i potencií la participació de 

la ciutadania en la producció col·lectiva. Des d'aquest punt de vista hi ha varis aspectes a tenir en 

compte: 

1. Com a part de 'cuidar l'ecosistema comuner' caldria que la fundació donés protagonisme als 

eixos i d'altres espais i d'altres espais de reflexió interns, i que es plantegés amb aquests la 

co-producció d'idees i propostes. Des de la fundació es pot donar suport tècnic i posar en 

marxa iniciatives de recerca que els eixos no poden dur a terme degut a la seva base 

d'activisme voluntari. Per exemple, al llarg del temps en actiu, a l'eix de participació i 

transparència hem dut a terme recollida de bones pràctiques, hem analitzat experiències 

internacionals en l'àmbit de la participació i transparència, hem participat en les jornades de 

Metadecidim, i hem participat en les jornades Municilab organitzades per La Comuna. Totes 

aquestes tasques es podrien haver potenciat amb suport tècnic, i moltes de les idees podrien 

haver rebut una anàlisi més acurada. 

2. Les idees que es produeixin des de la fundació es podrien enriquir també amb un diàleg amb 

els eixos temàtics i territorials i d'altres espais de pensament interns que tenen també un 



coneixement del dia a dia de la ciutat i del funcionament de la política local. La participació 

i el diàleg entre fundació i eixos és fonamental en aquest sentit. 

3. Com a eix de participació i transparència és obligat mencionar la necessitat d'establir 

mecanismes de fiscalització sobre l'acció de la fundació així com la seva transparència en el 

dia a dia. Caldria establir mecanismes de governança que asseguressin aquestes qüestions i 

que mantinguessin la fundació en els estàndards ètics de BeC. També deixar molt clar quines 

són les vies de finançament de la fundació, no només per motius de transparència sinó 

perquè poden condicionar la producció de coneixement i d’idees. 

4. Pel que fa a la generació de "quadres dirigents del partit", és un objectiu que no hauria de ser 

exclusiu de la fundació. Com s'ha apuntat abans, la fundació podria servir de catalitzador per 

a formar aquests quadres sorgint dels espais de reflexió existents, reforçant la tasca de la 

comuna. 

En síntesi, si es tracta de posar en marxa un laboratori d'idees o Think Tank, aquest hauria de tenir 

els característiques pròpies d'una iniciativa política que s'ha volgut desmarcar de la política 

tradicional, potenciant noves formes de generació d'idees que siguin més inclusives i permetin a la 

ciutadania integrar-s'hi. Des d'aquest punt de vista la fundació hauria d'anar encarada a recollir, 

elaborar i difondre idees en colaboració amb el conjunt de persones implicades a BeC més que a 

pensar idees 'des de dalt'. Això és especialment important en un partit que se sent reflectit en la idea 

de la co-producció i la gestió dels comuns. 

 


