
Repensar Barcelona 
Sectors productius innovadors 
 
Es el moment de repensar Barcelona. 
 
Les debilitats del sistema econòmic mundial, el nou retorn de la 
política com a centralitat per la vida i el redisseny de les ciutats, els 
conflictes latents i patents aparcats...configuren una situació única per 
repensar la ciutat i la seva situació en la xarxa de ciutats del mon. El 
model Barcelona, que tants bons resultats ha donat i tant s’ha imitat, 
cal reinventar-lo. Amb els Jocs la ciutat es va presentar socialment  al 
mon: ara cal posicionar-la econòmicament. Els ciutadans ho esperen, 
les organitzacions empresarials ho reclamen, les associacions 
ciutadanes ho desitgen, l’equip de govern ho vol i moltes ciutats ens 
observen. 
 
Podem. Per que ajuntament, sector empresarial, associatiu, ciutadania 
i altres institucions creiem que  junts podem fer les coses millor, 
podem ser més competitius en la xarxa de ciutats, podem ser la capital 
de referència euromediterranea per a la convivència i la creativitat. 
Podem viure en una Barcelona encara amb més valoració mundial i , 
bàsic, amb més intensiat i qualitat de vida ciutadana. 
 
Podem per que estem disposats a cooperar i innovar. 
 
Cooperar i innovar han de marcar i orientar el procés pel nou 
redisseny de la ciutat. Sempre que Barcelona ha fet un salt l’ha fet 
sumant, implicant diferències. Amb audàcia: la nostre rauxa. 
 
Hem viscut uns anys bons que ens han arrossegat a una autoestima 
narcisista. Lògica  després de llarg procés del primer disseny de la 
ciutat i el seu èxit ciutadà i mundial. Ara torna a ser temps de posar-
nos les piles per un nou dinamisme civil i governamental coordinat. 
 
Hem de ser capaços d’afrontar els nostres punts dèbils, enumerar-los, 
per modificar el que calgui i disposar d’un model de ciutat més 
realment i competitivament cosmopolita. Tornaren a ser una Barcelona 



de progrés si sabem crear i anticipar un futur en el que moltes coses 
no seran iguals. 
 
El redisseny de Barcelona  te, en el seu Pla Estratègic, un dels seus 
canals clau. Dins d’ell, com a perifèric prioritari, ara posem  en marxa 
un dispositiu per analitzar els sectors en els que la ciutat ha de ser no 
només competitiva: ha d’ esdevenir diferent i referencial. Sectors, 
doncs, fortalesa. I ho farem en el millor marc possible: l’Any Cerdà, un 
home innovador que encoratge a tothom a tornar a saltar les muralles 
que calgui per la Barcelona que volem i necessitem. Amb reptes. Amb 
desafiaments. 
 
Començarem  a treballar des de l’iniciativa civil en diàleg amb 
l’ajuntament. La societat civil, la de la gent emprenadora, professional, 
empresarial, curiosa, som la Barcelona  inquieta, desperta, proactiva, 
que ens preocupa l’horitzó de la ciutat. I sabem com afrontar-lo si ens 
hi posem des d’una convocatoria de suma oberta.  
 
¿Que proposem exactament? Fer un primer exercici col-lectiu 
indispensable: contemplar els sectors productius de la ciutat des de 
dalt, com en un satèlit, per confrontar-los amb sectors d’altres ciutats 
del mon i poder mapejar en que som i volem ser agoseradament 
competitius, intel-ligentment diferents, creant sinèrgies. I apostar, 
decididament, pels que  priorizem. Sabem que no es fàcil. Però també 
sabem que  hem de fer-ho.  
 
Començarem el procés de repensar globalment  la ciutat convocant 
set taules de debat i idees prospectives que després obrirem a tota la 
ciutadania. I tancarem amb un pacte de cooperació entre públic, privat 
i ciutadania en un marc de nova governança . Es la nostra manera de 
treballar i fer Barcelona amb futur assegurat. 
 
Ens centrarem en quins productes exportables, amb alt valor afegit, 
hem d’impulsar. Analitzarem on i en que podem ser estratègicament 
capdevanters i amb tecnologia pròpia. Per fer el trànsit  d’una ciutat de 
serveis a una d’innovació en, per exemple, biotecnologia, biologia 
molecular, microelectrónica, sanitat, energies renovables, investigació, 
telecomunicacions, industries creatives, urbanisme sostenible, 
multiculturalitat convivencial, educació universitaria.... 
 



Ja estem treballant, però ara convidem a més equips, a més ciutadans 
i ciutadanes de talent, a més contents o descontents amb Barcelona, a 
participar del projecte. Que volem implicatiu. I apassionant. Repensar 
la ciutat es, sempre, una tasca col-lectiva amb lideratges compartits. 
 
Ens espera una tardor i un hivern de feina. 
 
I esperem, a la primavera, veure els primers resultats. 
 
Barcelona, setembre, 2009 
 
 
 
 
 
 

 


