Jornada sobre Resiliència econòmica i urbana en ciutats industrials:
El repte de Sabadell
La Fundació per la Indústria ha organitzat el dia 22 d’octubre la Jornada “Resiliència econòmica
i urbana: estratègies de transformació en ciutats industrials”, per contribuir 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.
Al llarg del matí, la Jornada ha comptat amb la presència d’experts nacionals i internacionals,
que han reflexionat sobre com ciutats industrials similars a Sabadell s’han reinventat per
afrontar els nous reptes econòmics i socials. Durant la
sessió de la tarda, la Jornada s’ha centrat en el cas de
Sabadell, amb una ponència del Sr. Manel Larrosa, Dr.
en Arquitectura i la Taula Rodona sobre “Estratègies de
transformació en ciutats industrials intermèdies: el
repte de Sabadell”, moderada pel CEO del Diari de
Sabadell i periodista, Sr. Marc Basté.
Sota el títol “Claus per un procés de resiliència a Sabadell”, Manel Larrosa ha començat la seva
ponència amb una diagnosi: “Des del 2008, Sabadell té una situació força complicada i no ha
sabut capgirar la crisi com ho ha fet Sant Cugat, Cerdanyola o Santa Perpètua.” L’arquitecte ha
afirmat que “tenim una pèrdua d’identitat econòmica perquè ens hem carregat el patrimoni
històric.”
El replantejament de Sabadell per part de Larrosa passa per diferents eixos. Ha proposat una
“pacificació radical” de la Gran Via i treballar per impulsar el Ripoll com a nucli empresarial: "no
hi ha cap altre espai a l'àrea de Barcelona com el parc del Ripoll per ubicar-hi empreses. Podem
parlar del 22@ de Sabadell, si ens ho creiem" De fet, el paper del riu en el projecte de Larrosa
no acaba aquí, ja que segons ell, també té un paper vital per la connexió est-oest de la ciutat.
D’altra banda, l’arquitecte ha apostat per la capitalitat i creu
que “hem d’anar més enllà” com a espai productiu i aprofitar
l’entorn del Vallès i de la B-30. La Formació Professional,
l’habitatge públic i el transport públic, són altres aspectes que
ha destacat per aconseguir fer de Sabadell una ciutat resilient.
Segons Larrosa, cal potenciar la ciutat universitària que és
Sabadell, ja sigui dotant el Vapor Pissit -ara pràcticament
abandonat- d’un espai d’apartaments per a estudiants del Taulí, l’ESDi o la UAB o d’un espai de
treball compartit o amb habitatge públic per a joves o estudiants al costat del campus de
Sabadell de l’UAB.
L’arquitecte sabadellenc ha demanat més cooperació dins la ciutat: un programa d’ajuts, gestió
concertada amb el tercer sector; recuperar l’Institut Estratègic de Sabadell; reforçar la Síndica
de Greuges i potenciar els caps de departament municipal. Per Larrosa, a “Sabadell li cal una
Agència de Resiliència, com a punt de trobada público-privada de gestió urbana que vetlli per
aquest procés de transformació.”

Seguidament, el CEO del Diari de Sabadell, Sr. Marc Basté ha
presentat la Taula Rodona “Estratègies de transformació en
ciutats industrials intermèdies: el repte de Sabadell” amb la
intervenció del Sr. Miquel Martí, president de Moventia; Sr.
Sebastià Jornet, urbanista i membre del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya; Sra. Marisol Martínez, tinenta d’alcalde de Promoció
de la Ciutat i Innovació i regidora d’Esports, Comerç, Consum,
Turisme i Eines Comunicatives de l’Ajuntament de Sabadell, i Dr. Josué Molina, director de
l’Escola Superior de Disseny-ESDI.
Miquel Martí ha demanat una col·laboració entre agents
públics i privats, on es deixi de banda el regat curt i cadascú faci
el seu rol. Per Martí, es fa necessari les xarxes d’actors amb una
governança compartida: ”l’administració ha d’acceptar que el
seu paper és modest i necessita de la societat per resoldre els
problemes, ha de creure en la corresponsabilitat”. Pel President
de Moventia, els instruments estan inventats -consorcis, empres
mixtes, partenariats....- i ha dit que la fórmula d’èxit passa per compartir costos, riscos i
beneficis entre agents públics i privats. Martí ha recordat que per treballar en comú, cal fer
esforços i “aprendre a generar confiança perquè la confiança no té grisos.”
En el seu torn, el Dr. Josué Molina ha recordat que “tenim
realitat virtual, cyborgs, realitat immersiva, blockchain...
múltiples elements que han suposat una revolució” i ha afegit
que “el que més costa de canviar és l’adaptació de
l’administració, sobretot si els canvis són tan ràpids”. Molina
ha explicat que l’ESDI te dos projectes per fer de Sabadell una
ciutat resilient. D’una banda, el RISC3 per dotar la ciutat d’un
“hub” com a pol d’atracció d’investigadors i emprenedors en “Smart Design” i, d’altra banda,
formar professionals capaços de reflexionar sobre la tecnologia i el disseny humanístic i crític de
la tecnologia avançada “Smart”.
Per la seva part, el Sr. Sebastià Jornet, urbanista i membre del
COAC, ha assenyalat que “l’oportunitat de pensar el Pla
General de Sabadell passa ara i és un cop cada 20 anys”.
Segons l’urbanista, “és més important ser accessible que proper
en quant a la mobilitat”. Per Jornet, “no pot ser que l’urbanisme
posi impediments a les inversions bones per a les ciutats” i ha
afirmat que “totes les fàbriques han de tenir tots els serveis.
Tenim molta feina en aquest sentit. Cal reprogramar les zones industrials”.
La Sra. Marisol Martínez, Tinenta d’Alcalde i regidora de
l’Ajuntament de Sabadell, ha dit que “la Jornada de Resiliència
era necessària: calia una sentada entre tots per parlar de
Sabadell. Això ja és resiliència”. Per Martínez, “necessitem com a
ciutat un futur creïble”, i ha explicat que les fortaleses de Sabadell
són els esports i el comerç. Martínez ha assegurat que si Sabadell
vol ser una ciutat resilient, cal generositat i ha posat com a
exemple la col·laboració público-privada del clúster Esport-Innovació-Salut.
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La cloenda ha anat a càrrec del Sr. Maties Serracant, alcalde de
l’Ajuntaent de Sabadell, que després de felicitar a la Fundació
per la Indústria per aquesta jornada, ha manifestat que a Sabadell
hi ha un “clima” favorable a debats com el produït avui. Segons
Serracant "estem en un moment d'inflexió, consolidant un
procés de recuperació” i ha assegurat que "hi ha més
confiances de les que hi havia fa un temps” tot i que ha assumit
que “l'administració ha de ser catalitzadora de forma compartida amb la resta d'agents".
L’alcalde ha reiterat la necessitat de planificar plans i projectes: "És impossible pensar en
clau de resiliència de Sabadell sense pensar a escala Vallès, com a Àrea Metropolitana del
Vallès".
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