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El 7 de juliol es va celebrar a la seu del Col·le-
gi d’Arquitectes de Catalunya un debat or-
ganitzat pel Barcelona UrbanTech Hub (*), 
una plataforma que sorgeix per connectar 
les noves tecnologies amb l’urbanisme, 
l’arquitectura, la mobilitat i l’energia, ele-
ments essencials per al bon funcionament 
de les ciutats.   

La iniciativa aglutina emprenedors, re-
presentants de grans empreses, professio-
nals independents i ments creatives en ge-
neral, capaços d’aportar solucions per fer 
front als immensos reptes que tenen les 
ciutats per esdevenir més sostenibles, més 
digitals i més cohesionades socialment.  

Aquest projecte, que neix amb la volun-
tat de liderar el futur de l’urbanisme des de 
Barcelona, no pot ser més pertinent, ja que 
en cap altre moment històric s’ha reflexio-
nat tant entorn de les ciutats i la necessitat 
de transformar-les perquè siguin capaces 
de proporcionar més qualitat de vida i més 
oportunitats als seus habitants.  

Les ciutats que tindran un millor acom-
pliment seran les més capacitades per in-
novar. És a dir, les que siguin un lloc atractiu 
per al talent, tinguin bons centres de for-
mació i recerca, comptin amb una bona 
connectivitat (física, digital i social) i tin-
guin la capacitat d’oferir coses al món, un 
aspecte que les dota del magnetisme neces-
sari per atraure professionals qualificats, 
empreses i inversions.  

Barcelona té diversos punts forts i alguns 
punts febles, però és innegable que la nos-
tra ciutat compta amb un impuls innovador 
notable, com ho acrediten les seves 1.800 
start-ups, algunes extraordinàriament exi-
toses, així com una massa crítica rellevant 
de centres d’innovació a escala mundial. 

Ens queda un llarg camí per recórrer per 
ser una ciutat puntera en innovació, però en 
aquest debat es va convenir que el problema 
de Barcelona no residia tant en la seva ca-
pacitat per innovar, sinó en la impossibilitat 
d’implantar i escalar el resultat de la inno-
vació que genera, a causa de la rigidesa del 
marc legislatiu, la lentitud dels tràmits bu-
rocràtics i les dificultats d’entesa amb el 
sector públic.  

A la taula de debat de l’UrbanTech Hub 
es va evidenciar que els actors que estan in-
novant a la nostra ciutat es troben amb 
moltes dificultats per implantar els seus 
models disruptius. Se’n van detallar diver-
sos exemples: les traves administratives 
per produir electricitat renovable, l’absèn-
cia d’una planificació urbanística que doni 
cabuda als patinets elèctrics o els canvis 
imprevistos en el marc normatiu, sense que 
s’hagi produït cap debat amb la indústria 
afectada. La gravetat no és tant que s’impe-

deix obtenir un retorn econòmic al que he-
roicament ha invertit en innovació, sinó 
que priva la societat de beneficiar-se 
d’aquesta disrupció.  

Quan una ciutat no té un projecte a 
llarg termini, qualsevol iniciativa que 
surt del guió és vista amb incomoditat, 
simplement perquè no hi ha criteri per 
regular-la ni gestionar-la perquè generi 
un impacte positiu en la ciutadania. Una 
ciutat que només es dedica a resoldre el 
dia a dia, sense tenir una visió a 10 o 15 
anys vista, està impossibilitada per valo-
rar adequadament les propostes que sor-

geixen de la iniciativa privada.  
A Barcelona hi som a temps; hem de 

construir un espai de confiança entre el 
món públic i el privat prou sòlid, que passi 
pel reconeixement mutu, l’acceptació que 
el sector privat necessita generar un marge 
industrial per poder sostenir-se i el con-
venciment que la innovació i la generació de 
riquesa aporten valor per a tothom. 

Consensuem un projecte de ciutat a llarg 
termini, que revisi objectius anualment, i 
que tingui prou flexibilitat per incorporar 
totes les idees disruptives que estiguin ali-
neades amb els objectius que s’hagi marcat 
la ciutat a llarg termini. No perdem ni un 
minut més; la capacitat innovadora de la 
nostra ciutat no pot esperar a implantar-se, 
escalar i beneficiar la nostra societat.  n 

 
(*) El Barcelona UrbanTech Hub és una ini -
ciativa de l’Institute for Advanced Archi-
tecture of Catalonia (IAAC), Tech Barcelo-
na, Eit Urban Mobility i el Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya (COAC).
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La dreta va 
desbocada

Estat profund

Sergi Sol

Ni Mas, ni Torra, ni Puigdemont 
van fer abans el pas que ha fet 
l’Executiu d’Aragonès, donant co-
bertura als amenaçats per embar-
gaments milionaris del Tribunal de 
Comptes. Amb la tàcita benedicció 
de l’Executiu de Pedro Sánchez. 
Perquè, sens dubte, a l’última en-
trevista entre Aragonès i Sánchez 
es va abordar aquesta qüestió.  

El Tribunal de Comptes amena-
ça de malmetre tots els esforços 
per destensar la corda i donar una 
oportunitat al diàleg. Just el con-
trari del que pretén Margarita Ma-
riscal de Gante al capdavant del 
Tribunal de Comptes, fanàtica de 
les tesis de José María Aznar, que 
com a cavall desbocat cavalca al 
trot, a cop de fuet frenètic, cap a un 
horitzó gran i lliure.  

L’espanyolisme fa anys que és 
en una involució permanent. I 
l’anticatalanisme és la senya 
d’identitat que més cohesiona la 
pinya. Així de trist. Tot i que no s’ha 
quedat aquí. També ha agreujat la 
seva aversió a les esquerres, per 
molt espanyoles que siguin, sospi-
toses de tota mena de greuges. 

Aquesta dreta, en esbojarrada 
fugida cap endavant, exerceix avui 
un control absolut dels ressorts de 
l’Estat. No hi ha institució, digui’s 
Consell General del Poder Judicial, 
Tribunal Suprem, Tribunal de 
Comptes o Tribunal Constitucio-
nal, en què no s’hagi incrustat. No-
més s’ha de llegir el fiscal del Su-
prem, Javier Zaragoza. No va dub-
tar a publicar articles, en diferents 
mitjans, donant curs a les tesis de 
Vox, qüestionant la sentència de 
Manuel Marchena, ja que, segons 
el seu parer, va ser benèvola perquè 
hauria hagut de condemnar Oriol 
Junqueras i companyia per haver 
fet un cop d’Estat. Aquesta neces-
sitat de sortir a la palestra i airejar 
el seu desconcert per la presumpta 
tebiesa del Suprem dona bona 
mesura del problema majúscul 
que tenalla la qualitat de la demo-
cràcia espanyola.  

El PSOE de Pedro Sánchez n’és 
conscient, d’això. Per això insis-
teix a renovar aquests òrgans ju-
dicials. També com a mecanisme 
d’autodefensa. Marchena, Zara-
goza i Casado intueixen que el 
Tribunal Europeu de Drets Hu-
mans posarà en ridícul les seves 
tesis. Però sembla que no els im-
porta. Seguiran en el seu afany. n


