I tu, t’hi apuntes?
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BARCELONA
Podem trobar bastantes semblances entre la Barcelona prodigiosa dels inicis del segle XX
que va descriure Eduardo Mendozaila smart city d’avui: una ciutat amb una societat civil
potent, productiva, oberta, inclusiva i innovadora amb gent emprenedora. I alhora, sovint,
invertebrada, ineficaç, eternament postolímpica, on entitats públiques i privades tenen
interessos contraposats i divergents, i malgasten energia i limiten sinergies. Barcelona és
una ciutat amb moltes possibilitats de desenvolupament que s’hauria d’inspirar en el model
bostonià de col·laboració universitat-empresa-escoles de negoci que han sabut importar
altres ciutats com Lausana, centrat a donar suport al talent i a convertirse en pol d’atracció
de desenvolupament, inversió i innovació de referència mundial.
LAUSANA
Ciutat petita d’uns 140.000 habitants, desconeguda a escala global, apartada de les
destinacions turístiques convencionals, però, gran paradoxa, seu del COI, des d’on ara fa 31
anys es va anunciar Barcelona com a seu olímpica, fet que va canviar la nostra ciutat per
sempre. Lausana, com un exemple més de democràcia participativa, ha sabut crear sinergies
entre la iniciativa privada i la pública per atreure talent i projectes que assegurin el seu
futur. L’Escola Politècnica Federal (EPFL), fruit d’una gran inversió en el sistema educatiu, és
un model de creació de ciència i de valor on s’han gestat projectes com el Solar Impulse i el
Blue Brain Project. Lausana ha traçat un futur que la capacita per continuar atraient prodigis
científics, riquesa econòmica sostenible i creació de llocs de treball.
‘TO DO’
Hi ha tant per aprendre! I concretament de Lausana i el seu ecosistema! Des d’aquesta
ciutat es va canviar Barcelona i hi continua havent iniciatives que, adaptades
intel·ligentment, poden servir-nos com a model. Un grup de professionals catalans residents
a Suïssa hem creat ProCat (Procat.cat) per connectar el món científic, empresarial i
tecnològic de les dues ciutats. En els pròxims mesos tenim el repte d’organitzar una trobada
d’acadèmics, científics i emprenedors per compartir idees i plans d’acció. Barcelona pot i ha
d’unir forces en un projecte comú. Avui és l’Agència Europea del Medicament, i demà? Hem
d’aprofitar l’energia i la il·lusió que continua viva 25 anys després de l’esdeveniment que
ens va situar al món. Necessitem la col·laboració de tots. I tu, t’hi apuntes?
BARCELONA S’HA D’INSPIRAR EN EL MODEL BOSTONIÀ DE COL·LABORACIÓ HA TRAÇAT UN
FUTUR QUE LA CAPACITA PER ATREURE RIQUESA ECONÒMICA PODEM I HEM D’UNIR
FORCES EN UN PROJECTE COMÚ DE LA CIUTAT

