PRÒLEGS

Barcelona, un referent en innovació
Barcelona és una ciutat referent en molts àmbits. Un dels aspectes clau per a seguir sent pioners és innovar en tots els aspectes i
l’Ajuntament de Barcelona té un paper clau per aconseguir-ho.
Des de l’Ajuntament de Barcelona volem reflectir en aquest
llibre 9 projectes emblemàtics que han estat capdavanters en
els seus àmbits i pels quals altres ciutats ja s’hi han interessat. Són 9 experiències que contribueixen a la consolidació de
Barcelona com a ciutat innovadora i de l’Ajuntament com a
motor d’innovació de la indústria local. Cal seguir introduint
la innovació en els processos de compra tant en els productes o
serveis comprats com en l’actitud i el procés seguit.
Es tracta d’una innovació amb uns objectius molt clars, el primer dels quals és dotar al ciutadà de més i millors productes
i serveis: des de millorar la mobilitat a la ciutat a fer-la més
segura, més sostenible i apropar l’administració al ciutadà. Però
també volem fomentar que el nostre teixit empresarial sigui
cada cop més competitiu i que tingui un fàcil accés al mercat,
alhora que volem incrementar l’atractivitat de Barcelona per a
empreses innovadores que vulguin establir-s’hi. També és clau
apropar el món científic i tecnològic procedent de les nostres
universitats al teixit empresarial local i ajudar a que es produeixi la transferència tecnològica.
L’Ajuntament de Barcelona està convençut que la innovació
és la principal opció estratègica per al futur, tant a escala de la
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ciutat com a escala catalana, europea i internacional. L’evolució
econòmica i social passa necessàriament per una economia basada en el coneixement, en la qual la tecnologia contribueixi a
estendre els beneficis del coneixement a tota la societat i ajudi a
reduir el diferencial de nivell de vida dels seus ciutadans.
Les ciutats que siguin capaces de fer una transformació cap a
una economia basada en el coneixement aprofitant l’allau creixent i sostingut d’innovacions tindran millors possibilitats de
ser més competitives en els mercats globals.
La incorporació de comportaments emprenedors i innovadors
a tots els nivells i la cerca constant de noves solucions als reptes
que la societat ens planteja ens permetrà estar més preparats
pel futur.
Estem segurs que aquestes experiències seran del vostre interès.
Entre tots seguim fent de Barcelona una la ciutat en la que tots
ens podem sentir orgullosos de treballar-hi i de viure-hi.

Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona
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L’Ajuntament de Barcelona, tractor
d’innovació empresarial
La compra pública és, sens dubte, un instrument amb un gran
potencial per a contribuir a la transformació i millora de la societat. En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona vol assegurar que la compra pública és cada vegada més exigent i planteja
reptes i demana solucions que incorporin un alt grau d’innovació i recerca, de manera que es crea una demanda sofisticada que estimula els processos d’innovació i, al mateix temps,
una millora significativa dels serveis públics. Amb el foment
de la “compra pública innovadora” es pretén aprofitar el poder
de compra de l’Administració per a transformar-lo, allà on hi
tingui cabuda, en un tractor d’innovació empresarial.
Barcelona compta amb un bon nombre d’iniciatives innovadores que han servit per oferir millors productes i serveis als
ciutadans i per dinamitzar les empreses locals - el recull d’experiències d’aquest llibre en són una mostra - però des de l’Ajuntament de Barcelona encara volem anar un pas més enllà.
Volem consolidar Barcelona com a ciutat innovadora, i en
aquest marc, una línia d’acció és utilitzar el 22@Barcelona, que
ja és un referent en innovació urbana, econòmica i social, per
convertir aquest districte en un laboratori urbà o un espai de
proves. Es vol donar a les empreses la possibilitat de fer pilots
amb tecnologies punteres amb un objectiu: testejar aquestes
tecnologies en entorns reals de cara a consolidar productes be-
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neficiosos pels ciutadans i que es puguin estendre a altres àrees
de la ciutat i fins i tot exportar-se a altres ciutats un cop se
n’hagi demostrat la seva vàlua. Amb el projecte batejat com
22@Urban Lab, ens comprometem a fer tot el possible per a
donar cabuda als projectes pilot que necessitin provar la seva
funcionalitat prèviament a la comercialització i que representin
un benefici pel nostre teixit empresarial així com pel ciutadà.
L’evolució econòmica i social passa per l’economia basada en
el coneixement i estem convençuts que amb aquest projecte,
en el que hi són implicats de manera transversal tots els departaments de l’Ajuntament de Barcelona, els ciutadans en sortirem beneficiats i ens permetrà, a la llarga, implantar a la nostra
ciutat, solucions pioneres, més eficients, més sostenibles i que
seran un referent per la resta de ciutats.

Jordi William Carnes
Tinent d’Alcalde d’Economia i Hisenda,
i President del 22@Barcelona
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