La Fundació per la Indústria obre un debat per abordar amb experts la resiliència
econòmica i urbana en ciutats industrials
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 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.
En la sessió del matí, el President de la Fundació, Sr. Josep Roca,
ha obert la Jornada demanant “un enfoc innovador de la
governança per definir les línies de ciutat i mantenir-les al llarg
dels anys”, i ha defensat que Sabadell pot redefinir la seva
identitat per transformar-se en una ciutat coherent, atractiva i
sostenible”.
El President de la Fundació ha remarcat la importància que les ciutats tinguin la visió i la capacitat
de posar en pràctica estratègies que assegurin la seva competitivitat, la creació d’empreses,
l’adequació i transformació de les que ja existeixen, la generació de noves ocupacions i de nous
llocs de treball, i la sostenibilitat mediambiental i urbana. Per Roca, “tots aquests elements han
de contribuir a garantir la qualitat de vida dels seus ciutadans.”
El secretari d’Hàbitat Urbà i Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Sr. Agustí
Serra, ha parlat de les ciutats industrialitzades catalanes que s’han transformat, com ara
Viladecans o Gavà, i ha dit que “hem de començar a pensar en futurs nòduls lligats a les grans
infraestructures i comunicacions”. Serra ha manifestat que “tenim el sòl més car d’urbanitzar a
nivell europeu però, ha animat a “aixecar la mirada i fugir de les actuacions purament locals”.
Acompanyat de la periodista i Dra. en Comunicació, Sra. Silvia
Cóppulo, la primera ponència de la jornada ha estat la del Dr.
Ricardo Méndez, Catedràtic de Geografia i Professor Honorífic
del Departament de Geografia de la Universitat Complutense de
Madrid, sota el títol de “Resiliencia Urbana frente al declive: una
propuesta de interpretación“.El Dr. Méndez ha dissertat sobre el
concepte de resiliència urbana, que ha definit com "la capacitat
d'afrontar un xoc d'origen extern i recuperar-se mitjançant un procés de transformació interna".
Durant la seva exposició, s’ha centrat en els xocs que pateixen les ciutats que viuen una crisi
sistèmica o un declivi prolongat i ho ha exemplificat amb l’experiència de ciutats com Boston o
Avilés, una ciutat industrial en declivi que s’ha transformat. Per Méndez, la resiliència suposa un
canvi de rumb, capacitat d’innovació social, accions col·lectives però, especialment, ha posat en
valor “la relació entre agents públics i privats o la participació a les xarxes de ciutats”. Méndez
ha demanat “no tancar-se en xarxes molt localistes”. Segons ell, els dos elements claus són
“l’elasticitat i la capacitat de renovació.”

La Jornada ha prosseguit amb la ponència del Sr. Mark Cox,
expert en Desenvolupament d’Iniciatives Emprenedores de la
Universitat d’Eidhoven (Països Baixos), que ha dialogat amb el
periodista Sr. Àlex Font, cap d’economia del diari Ara. Sota el
títol de “From dream to demo, from demo to business. How to
do it?”, ha explicat la reinvenció d’Eindhoven després del
tancament de l’empresa Phillips i ha destacat el paper de la
universitat com element de cohesió entre la indústria i l’administració.
Segons Cox, el paper de l'ajuntament d'Eindhoven ha estat crear xarxa i donar suport a les
iniciatives i ha explicat “que ara ja no és qui pren les decisions sinó un element més en la presa
de decisions”. L’expert en emprenedoria ha remarcat que “la unió entre empreses,
universitats, governs i habitants va dotar de resiliència a la ciutat d’Eindhoven. Quan no es
produeix aquesta cooperació, el procés no funciona”.
“Sabadell cal que s’especialitzi”- ha defensat Cox- i ha recordat que només el 0`6% de les idees
tenen èxit en el mercat.” La paraula màgica és la “col·laboració” i l’actitud és “divertir-se fent
el que fem”.
En la tercera ponència, el periodista Xavier Graset, director del
programa informatiu Més324 de Televisió de Catalunya, ha
presentat i dialogat amb el Sr. Joan Enric Ricart, professor
d’Estratègia a l’IESE i Co-Director de Cities In Motion. Durant
la seva ponència “From Smart Cities to Smart Governance“,
Ricart ha parlat d’una governança intel·ligent i ha posat
exemples d’èxit com Singapur o Dubai i altres europeus i ha
comentat que “sovint s’ha posat la tecnologia per davant de la governança”.
L’acadèmic ha destacat 4 elements bàsics per a una governança intel·ligent: l’estratègia urbana
a llarg termini; la participació dels grups d’interès; la col·laboració entre agents públics i privats
i, finalment, la generació de nous models de negoci. Segons Ricart, “per recuperar la confiança
entre ens públics i privats s’ha de fer una bona governança, amb transparència i una sòlida base
civil”. ”Cal compartir riscos però també beneficis” ha dit i ha assegurat que la transformació de
les ciutats passa per crear xarxes i un fòrum de concertació.
La sessió del matí de la Jornada “Resiliència econòmica i urbana:
estratègies de transformació en ciutats industrials” ha acabat
amb la lectura de les conclusions a càrrec del Sr. Joan Casanovas,
membre del Patronat de la Fundació per la Indústria.
Entre les conclusions, ha destacat que per emprendre aquest
procés de transformació, cal una visió holística de les ciutats per
desmitificar la idea dels compartiments tancats en competències
ciutadanes, i un 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. En aquest sentit, ha recollit la necessitat
que els agents públics i privats cooperin per trobar mecanismes de participació efectiva, entre
els que destaca la creació d’una Agència de Resiliència que vetlli per la transferència i efectivitat
d’aquest procés.
Podeu consultar les conclusions de la Jornada en aquest enllaç

