Jornada sobre

NOUS ENFOCAMENTS
PER AL DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC LOCAL
23 de novembre de 2016
Auditori Mediatic (c/Roc Boronat 117), de 16h a 19h

“Representa el ‘creixement inclusiu’ un canvi substancial o és un nou
oxímoron retòric en el cicle de creixement i exclusió?” Neil McInroy
“Les ciutats europees estan millor preparades que les dels EEUU per a la
innovació pel compromís cívic i la proliferació d’espais de coworking i fab labs”
Boyd Cohen

Dossier de premsa

Amb la col·laboració de:

Dossier de premsa – Nous enfocaments per al desenvolupament econòmic local
Si teniu interès en entrevistar Neil McInroy o Boyd Cohen,
podeu enviar un email a Lluïsa Guàrdia lguardia@pemb.cat o trucar al 93 318 70 51

Jornada sobre
NOUS ENFOCAMENTS PER AL
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
PROGRAMA

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, amb la col·laboració de Barcelona Activa i la
Diputació de Barcelona, ha organitzat per al proper 23 de novembre un acte que sota el
títol de Nous enfocaments per al desenvolupament econòmic local pretén promoure
una reflexió sobre com construir unes economies locals més dinàmiques, resilients i
inclusives, tant des de l'acció de la comunitat com des de la de les administracions locals.
Per afavorir aquesta reflexió conjunta, comptarem amb la presència de Neil McInroy,
director del Centre for Local Economic Strategies de Manchester-CLES, i de Boyd
Cohen, director de recerca a EADA Business School, que participaran en un diàleg conduït i moderat per Ariadna Trillas, periodista de la revista Alternativas Económicas en què ens exposaran les respectives visions sobre aquesta qüestió, a partir dels seus
treballs més recents.
Un cop finalitzat el diàleg entre els dos experts convidats, s'obrirà el debat entre els
assistents a partir de les intervencions d'una fila zero de professionals de diverses
vessants del desenvolupament local.
L'acte es farà a l'auditori del Mediatic, de 16h a 19h i comptarà amb servei de traducció
simultània per a les intervencions en anglès.

16:00 h. Benvinguda. Álvaro Porro – director de l’àrea d’Altres Economies i Proximitat de
Barcelona Activa
16:05 h. Introducció i presentació de la jornada i del marc de debat. Oriol Estela – coordinador
General del PEMB
16:15 h. Com s’han transformat les economies locals després de la crisi? Entrevista/diàleg amb
Neil McInroy (CLES) i Boyd Cohen (EADA) a càrrec d’Ariadna Trillas (Alternativas
Económicas)
17:30 h. Intervencions de la fila zero: Antònia Casellas (UAB); Jordi Garcia Jané (Labcoop);
Tonet Font (Programa Barris, Ajuntament de Barcelona); Núria Macià (Creacció);
Amadeu Barbany (empresari del comerç), Mateu Hernández (Barcelona Global)
18.30 h. Debat obert amb el públic
19:00 h. Finalització de l’acte
Podeu fer el seguiment abans, durant i després de l'acte a twitter: #repensarDEL
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Perfil i treball de les persones que intervenen en la sessió:


Neil McInroy. Director executiu del Centre for Local Economic Strategies –
CLES. Mclnroy treballa des de fa més de 25 anys en l'estudi de la relació que hi ha
entre desenvolupament econòmic, progrés social i millora de l'entorn urbà i
ambiental.
Més informació:
CV . http://www.pemb.cat/public/docs/879_fh_cv_neil_mcinroy.pdf

Centre for Local Economic Strategies - CLES: http://www.cles.org.uk/about/
Document “Creating Good City Economies in the UK”. Aquest document és el fruit d'un
treball conjunt del CLES i la New Economics Foundation de Londres, sota la coordinació de
New Start magazine, en el qual s'han analitzat durant un any 10 ciutats del Regne Unit per
extreure lliçons sobre com s'han recuperat les seves economies a partir de la crisi.
http://newstartmag.co.uk/articles/creating-good-city-economies-uk/



Boyd Cohen. Director de recerca a EADA Business School. Centra el seu treball en la
recerca, la formació i l'abast de la innovació urbana, la sostenibilitat, l'esperit
empresarial i les ciutats intel·ligents.
Més informació:
CV: http://www.eada.edu/es/profesorado/profesor?prof=dr-boyd-derek- cohen1156801
The Emergence of Urban Entrepreneur, últim llibre de Boyd Cohen:
http://www.abc-clio.com/Praeger/product.aspx?pc=A5089C
Entrevista a Boyd Cohen publicada originàriament a La Vanguardia:
http://master-mba.blogs.eada.edu/es/2016/08/25/boyd-cohen-defiende-el-poder-de-lasciudades-como-espacio-para-impulsar-la-innovacion-y-el-emprendimiento/



Ariadna Trillas. Periodista i redactora a “Alternativas Económicas”, revista que
pretén explicar d'una forma senzilla com l'economia afecta la vida dels ciutadans.
Anteriorment ha estat directora adjunta del diari Ara i responsable d'Economia a
Catalunya de El País.
Més informació:
CV. https://www.linkedin.com/in/ariadna-trillas-fonts-42323441
Articles d'Ariadna Trillas a la revista Alternativas Económicas:
http://alternativaseconomicas.coop/



Álvaro Porro. Director executiu Altres Economies i de Proximitat de Barcelona Activa.
Economista i expert en economies transformadores.



Oriol Estela Barnet. Economista i geògraf. Coordinador General del Pla Estratègic
Metropolità de Barcelona.
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NEIL MCINROY
Neil McInroy treballa des de fa més de 25 anys en
l’estudi del vincle que hi ha entre desenvolupament
econòmic, progrés social i millora del territori. La seva
tasca com a director executiu del Centre d’Estratègies
Econòmiques Locals (CLES) que ocupa des del 2003 se
centra en el govern local, la formulació de polítiques
estratègiques, la cooperació, el desenvolupament
d’estratègies i la reforma del sector públic.
A més de dirigir el CLES, és l’enllaç amb l’administració local, lidera i contribueix al
conjunt d’activitats externes de recerca i assessorament estratègic.
Ha estat comissionat i ha col·laborat amb nombrosos governs locals i nacionals,
organismes internacionals, regionals i locals així com organitzacions empresarials,
comunitàries i de voluntariat. Les seves idees s’han posat a la pràctica en el
desenvolupament de polítiques econòmics i estratègies de territori al Regne Unit,
Europa, Àsia i Austràlia, entre d’altres.
Mclnroy participa regularment en conferències arreu del món: Rússia, Lituania, Espanya,
Corea del Sud, Estats Units i Austràlia. Com a comentarista destacat, se’l considera una
de les 50 persones més influents en aquest àmbit.

Més informació a:


Perfil professional: http://www.pemb.cat/public/docs/879_fh_cv_neil_mcinroy.pdf



Articles al blog de The NewStart Magazine:
https://newstartmag.co.uk/author/neilmcinroy/
Articles al blog de Local Government Chronicle: https://www.lgcplus.com/neilmcinroy/2267.bio
Document “Creating Good City Economies in the UK”. Aquest document és el
fruit d'un treball conjunt del CLES i la New Economics Foundation de Londres,
sota la coordinació de New Start magazine, en el qual s'han analitzat durant un
any 10 ciutats del Regne Unit per extreure lliçons sobre com s'han recuperat les
seves economies a partir de la crisi.
http://newstartmag.co.uk/articles/creating-good-city-economies-uk/
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CENTER FOR LOCAL ECONOMIC STRATEGIES- CLES
El Center for Local Economic Strategies de Manchester (CLES), creat el 1986, és la principal
organització d’investigació independent del Regne Unit dedicada a la promoció d’accions i
a la implementació de noves activitats econòmiques progressistes que afecten positivament
en el medi ambient, la salut i la societat. Basen el seu treball en la relació entre territori,
economia i ciutadania en general. El seu objectiu principal és aconseguir la justícia social, les
bones economies locals i serveis públics eficaços per a tothom a tot arreu. Neil McInroy n’és
el seu director executiu des del 2003.
El nexe entre el territori, l'economia i el ciutadà és central en el treball que realitza el CLES.
Més informació a: http://www.cles.org.uk/

CREATING GOOD CITY ECONOMIES IN THE UK
(document publicat a Newstart el 26 de setembre del 2016)
NEF i CLES han dedicat el darrer any a visitar deu ciutats del Regne Unit per fer un mapa i
activar enfocaments alternatius per al desenvolupament econòmic local. En aquest estudi
es recullen les conclusions i reptes que afronten les ciutats per comprometre’s amb una
bona economia local.
L’economia tradicional ja no funciona al Regne Unit. Mentre una petita part de la població
viu en l’abundància, la majoria lluiten per sobreviure. Els beneficis del creixement econòmic
no és reparteixen de forma uniforme al país, ni dins ni fora.
A cadascuna de les deu ciutats visitades en aquest projecte, el missatge que sorgia de les
àrees afectades per l’austeritat i abandonades pel model econòmic dominant era el mateix:
“les coses no han estat mai tan malament com fins ara”.
Són múltiples les causes que han provocat el creixement de la pobresa i la desigualtat. Com,
entre d’altres: la necessitat de reorientació econòmica d’algunes zones postindustrials,
grans negocis que s’han enfortit a costa dels seus treballadors, l’economia del coneixement
afavoreix els més qualificats, els canvis estructurals han provocat una economia basada en
sous molt baixos i infraocupació,..
Aquests nivells tan elevats de pobresa i desigualtat no només perjudiquen les persones i
territoris afectats per aquests sinó que també ralentitzen i obstaculitzen el creixement, la
prosperitat i la resiliència de les ciutats. Un alt nivell de benestar crea dependència del
govern local i nacional però la pobresa redueix la base impositiva i la capacitat de despesa
local. Les persones pobres condueixen a territoris pobres.
Més informació a: http://newstartmag.co.uk/articles/creating-good-city-economies-uk/
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BOYD COHEN
Boyd Cohen és un estratega urbà que centra el seu
treball en la recerca, la formació i l’abast de la innovació
urbana, la sostenibilitat, l’esperit empresarial i les
ciutats intel·ligents.
Boyd va crear la Smart Cities Wheel com a marc de
treball per desenvolupar i implementar estratègies de
les ciutats intel·ligents i per al benchmarking de ciutats
d’arreu del món. Aquest estudi s’ha traduït a l’espanyol,
suec, hebreu i holandès entre d’altres idiomes.
Després de tres anys a Accenture, Boyd va obtenir el doctoral en estratègia i
emprenedoria de la Universitat de Colorado (2001). Boy és professor, investigador i
consultor en l’àmbit de la sostenibilitat i les ciutats intel·ligents. També ha estat assessor
de desenvolupaments ecològics com el Vancouver Athlete's Village i a ciutats com
Buenos Aires i Beaverton, Oregon.
Boyd ha cofundat nombroses startups ecològiques, TIC i la generació del carboni. Boyd
ha donat classes de MBA en sostenibilitat en el Instituto de Empresa (Madrid), INCAE
(Costa Rica), Universidad de San Andrés (Argentina) i Universidad del Desarrollo (Chile).
Boyd també ha publicat nombrosos articles acadèmics sobre el lligam entre
emprenedoria, innovació i sostenibilitat. A més, és un col·laborador habitual de Fast
Company. Actualment és subdirecor de recerca i professor d’EADA Business School i de
la Universitat de Vic i dirigeix una consultora de disseny urbà, Urban Innova
Les seves especialitats són: ciutats intel·ligents, emprenedoria urbana i sostenible,
desenvolupament de negocis, canvi climàtic, tecnologies no contaminants (netes),
innovació oberta, creació de dissenys.
Més informació a:
 Perfil professional:





http://www.eada.edu/es/profesorado/profesor?prof=dr-boyd-derek- cohen1156801
Articles al blog de Fast Company: https://www.fastcompany.com/user/boydcohen
The Emergence of Urban Entrepreneur, últim llibre de Boyd Cohen:
http://www.abc-clio.com/Praeger/product.aspx?pc=A5089C
Entrevista a Boyd Cohen publicada originàriament a La Vanguardia:
http://master-mba.blogs.eada.edu/es/2016/08/25/boyd-cohen-defiende-elpoder-de-las-ciudades-como-espacio-para-impulsar-la-innovacion-y-elemprendimiento/
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ENTITATS COORGANITZADORES
EL PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA (www.pemb.cat)
El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) és una associació privada sense ànim
de lucre - promoguda per l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de
Barcelona - presidida pel president/a de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
El PEMB és un instrument per identificar i promoure, conjuntament amb els agents
públics i privats que operen en el territori, estratègies de suport al desenvolupament
econòmic i social de l’àrea metropolitana de Barcelona. El seu mètode de treball es basa
en afavorir la participació de tots els actors implicats, fer possible el consens entre
interessos divergents, prioritzar decisions i afavorir el lideratge compartit.
BARCELONA ACTIVA (http://www.barcelonactiva.cat)
Barcelona Activa és l'organització responsable d'impulsar el desenvolupament
econòmic de la ciutat, dissenyant i executant polítiques d'ocupació per a tota la
ciutadania, i afavorint el desenvolupament d'una economia diversificada i de proximitat.
Des de fa 30 anys impulsa l'activitat econòmica de Barcelona i el seu àmbit
d'influència donant suport a les polítiques d'ocupació, la iniciativa emprenedora i les
empreses, alhora que promociona la ciutat internacionalment i els seus sectors
estratègics; en clau de proximitat al territori.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA (http://www.diba.cat/web/economieslocals/estrategies-locals)
La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el progrés i el
benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial: la província de Barcelona. Actua
directament prestant serveis i, sobretot, en cooperació amb els ajuntaments als quals
dóna suport tècnic, econòmic i tecnològic perquè puguin prestar serveis locals de
qualitat de manera més homogènia a tot el territori. Coordina serveis municipals i
organitza serveis públics de caràcter supramunicipal.
L’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic forma part de l’Àrea
de Desenvolupament Econòmic Local i es dedica a gestionar la informació i el
coneixement relacionat amb les economies locals de la província de Barcelona, així com
a explorar i promoure models innovadors de desenvolupament econòmic local.
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