Conclusions de la Jornada “Resiliència econòmica i urbana: estratègies de transformació
en ciutats industrials”, organitzada per la Fundació per la Indústria

La Fundació per la Industria ha organitzat el dia 22 d’octubre una Jornada “Resiliència econòmica i
urbana: estratègies de transformació en ciutats industrials” per contribuir a la reflexió i a la creació
de coneixement, amb l’objectiu de fomentar la transformació de les ciutats industrials del segle
passat cap a unes ciutats dinàmiques, que donin resposta a la realitat actual.
La Jornada ha comptat amb la presència d’experts nacionals i internacionals, que han reflexionat
sobre la resiliència econòmica i urbana, compartint experiències i estratègies d’èxit per a les ciutats
industrials catalanes en general i per Sabadell, en particular.
Després de les intervencions dels experts nacionals i internacionals a la Jornada, des de la Fundació
podem concloure, a modus de píndoles de coneixement:
▪

Resiliència és la capacitat d'adaptació positiva que mostren algunes ciutats que varen patir
esdeveniments o processos de declivi, externs en el seus orígens, a vegades reforçats per
debilitats internes, i que els ha permès, a través d'una estratègia de transformació
innovadora i creativa, una recuperació econòmica i social i adquirir un nou dinamisme.

▪

La qüestió clau resideix en identificar o dissenyar quina és l’estratègia de transformació que
necessita cada ciutat i posar-la a la pràctica.

▪

Sobreviure no és el mateix que transformar-se. Les estratègies de transformació han de ser
innovadores, inclusives, equitatives i creatives, aprofitant el capital humà i el coneixement.

▪

És necessari innovar culturalment, tecnològicament i urbanísticament. Les tres àrees han
de treballar de manera col·laborativa per crear nous llocs de treball i esdevenir font
d’exportació com a model a seguir.

▪

Les estratègies de transformació han de fer que les ciutats siguin més competitives en el seu
àmbit econòmic però, també, més inclusives en el seu àmbit social i més sostenibles en la
seva vessant ambiental. És necessari una visió compartida de la ciutat a llarg termini i somiar
en reptes compartits. Quan no hi ha cooperació entre totes les parts implicades el procés
no funciona.

▪

Cal una visió holística de les ciutats. És essencial desmitificar la idea dels compartiments
tancats (sitges) en competències ciutadanes: transport, energia, educació, emprenedoria,
promoció econòmica, cohesió social..., perquè tot està interrelacionat.

▪

La capacitat de recuperació no és un atribut propi de totes les ciutats. Per tal d’aconseguir
aquesta recuperació, cal un procés de treball col·lectiu i continuat en el temps,
especialment, a través de la xarxes d’actors locals perquè el ciutadà es faci seva la ciutat.

▪

Qualsevol ciutat que vulgui impulsar una transformació econòmica i urbana necessita de la
cooperació público-privada per trobar mecanismes de participació efectiva. Els experts
coincideixen en dir que cal implementar el model de les 4 hèlix: Municipis, Universitat,
Empresa i Institucions, i Societat.

▪

El paper de les universitats és clau com a divulgadores del coneixement i catalitzadores de
la seva transferència cap a la societat, destacant la innovació oberta com a política de
valorització del coneixement.

▪

Com a primer pas, cal portar a terme una diagnosi realista de les debilitats i les potencialitats
de les ciutats, i de la seva situació actual. En aquesta línia, és necessari formular una bateria
pràctica d'índexs de gestió urbana que siguin útils als propis governs locals, alhora que
tinguin sentit per als propis ciutadans i institucions, els quals n'han de poder fer el
seguiment de forma oberta.

▪

La utilització d’eines de Benchmarking de comparació d’indicadors amb d’altres ciutats és
fonamental per avaluar la millora continua del procés de transformació.

▪

Tot procés de resiliència requereix d’un ens que vetlli per la seva transparència i efectivitat.
En aquest sentit, la creació de l’Agència de Resiliència de Sabadell, amb la col·laboració
público-privada, pot esdevenir el punt de trobada des d’on s’articulen les estratègies d’èxit
que permeten el procés de transformació.

▪

El passat de les ciutats no determina necessàriament el seu futur però, si que influeix de
manera significativa sobre les debilitats i potencialitats acumulades.

▪

No podem triar el nostre origen, però si podem triar el nostre destí.

