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La crisi econòmica de la darrera dècada 
ha suposat el reconeixement de la necessitat 
de canviar els models de desenvolupament 
econòmic local vigents des dels anys 80. 
Uns models que s’han trobat a cavall 
de l’espai regional i el local: districtes 
industrials, sistemes productius locals, 
clústers, estratègies d’especialització 
intel·ligent... i que normalment han estat 
construïts de dalt a baix i, en no poques 
ocasions, associats a uns programes 
o uns recursos determinats.

En els darrers anys, la recerca al voltant 
de com funcionen les economies locals 
i quines polítiques les poden fer més 
dinàmiques i resilients ha guanyat terreny 
tant des de les universitats com des de 
think tanks que també han estat capaços 
d’experimentar les seves propostes 
en territoris concrets.

Amb aquest cicle de conferències 
es proposa apropar a la comunitat de 
persones vinculades professionalment al 
desenvolupament econòmic local de l’àmbit 
metropolità de Barcelona diversos nous 
enfocaments sobre les economies locals 
que es troben en vigor avui en dia a Europa, 
de la mà de qui ha liderat les corresponents 
propostes i acompanyades de representants 
de governs locals que els han portat 
a la pràctica.

El cicle ‘Noves visions de les economies 
locals’ s’emmarca en el projecte de la 
Càtedra de Política Econòmica Local entre 
la UPF i l’Ajuntament, creada l’any 2017 
amb l’objectiu de fomentar la docència, 
la recerca i la difusió dels coneixements 
en l’àmbit de Política Econòmica Local.  


