Compromís per
l’impuls de la innovació
a Barcelona

Som
01.

Les persones participants en la redacció d’aquest compromís
ens constituïm, sota l’impuls de l’Ajuntament de Barcelona, com a
Plataforma d’Innovació Urbana de Barcelona.

02.

Som un grup de persones que, des de tots els àmbits de la quàdruple
hèlix - ciutadania, empresa, recerca i acadèmia i Administració pública i des de diferents àrees de coneixement, ens hem implicat en processos
d’innovació urbana que han anat configurant la ciutat tal com la
coneixem ara i dissenyant el camí cap a la construcció del seu futur.

03.

Treballem per reduir les bretxes en l’accés a la tecnologia; ens hem
implicat políticament; hem organitzat congressos internacionals de
referència; tenim una llarga trajectòria en la millora de les oportunitats
educatives; hem fundat empreses capdavanteres i patentat productes
que estan presents a ciutats d’arreu del món; hem publicat articles
acadèmics en les revistes més referenciades, i hem ensenyat i après de
centenars d’alumnes a les universitats públiques. Hem dissenyat plans i
projectes, i escrit, pensat, teoritzat i discutit sobre les raons i les funcions
de la innovació. Coordinem pactes metropolitans i dirigim centres
d’innovació, entre altres coses. Però, plegats i plegades, pensem que
encara podem fer més i millor.

Les persones participants en la redacció d’aquest compromís ens constituïm
com a Plataforma d’Innovació Urbana de Barcelona.
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◁

Reconeixem
04.

05.

06.

Reconeixem d’on venim i valorem la trajectòria d’innovació de la ciutat
de Barcelona, que es basa en una manera creativa, crítica, inquieta i
col·lectiva de fer front als reptes de la ciutat. Sense creativitat no hi ha
innovació. La creativitat i la innovació urbana a Barcelona s’ha traduït
en innovacions determinants com el Pla Cerdà i, de manera més recent,
la transformació urbana lligada als Jocs Olímpics o el 22@, districte
d’innovació de referència.
Avui dia impulsem diferents projectes, amb enfocaments conceptuals
diversos però amb objectius comuns, que cerquen la configuració de la
Barcelona del demà, responent als reptes socials, ambientals i econòmics.
La introducció de l’Agenda 2030 o la resposta a la covid-19 són només
un exemple de com estem abordant aquests reptes a través d’una
perspectiva integral i multiactor.
L’escenari d’incertesa produït per la pandèmia ha posat en evidència que,
per a la resolució dels grans reptes globals, és clau un compromís i unes
responsabilitats col·lectives i locals: l’acció ha de ser conjunta, plural i
participativa. La innovació esdevé, ara més que mai, una necessitat i una
palanca de transformació i acceleració per millorar la qualitat de vida
de les persones.

L’escenari d’incertesa produït per la pandèmia ha posat en evidència que la
innovació esdevé, ara més que mai, una necessitat i una palanca de transformació
i acceleració per a la millora de la qualitat de vida de les persones. L’acció ha de
ser conjunta, plural i participativa.
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Col·laborem
07.

Ens decidim a redactar aquest compromís perquè pensem que és el
moment de donar un nou impuls a la innovació a Barcelona, definint de
manera consensuada com l’entenem i al servei de què i de qui ha d’estar,
donant escala i profunditat a allò que funciona, establint mecanismes de
coordinació, fomentant una cultura de la col·laboració, per reimaginar i
seguir reimaginant la ciutat que habitem. Si de manera espontània hem
sabut ser referents, de forma coordinada podem arribar molt més lluny.

És el moment de donar un nou impuls a la innovació a Barcelona per abordar
col·lectivament els reptes complexos de la ciutat i el seu entorn metropolità.
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Definim
08.

La innovació a Barcelona és el camí per abordar col·lectivament els reptes
complexos de la ciutat i el seu entorn metropolità, equilibrant poders,
reduint les desigualtats, garantint la participació de la ciutadania per a la
resolució de les seves necessitats reals i el seu benestar.

09.

La innovació es plasma en processos i projectes transversals, que
requereixen una governança àgil, d’escala metropolitana i de polítiques
públiques actives i transformadores.

10.

Processos i projectes que, mitjançant la innovació:
▷ Vetllen per la inclusió social i la generació d’oportunitats s
ense deixar ningú enrere i reconeixen el paper de la ciència i
la cultura.
▷ Aposten per un humanisme tecnològic en el qual la tecnologia
està al servei de les persones.
▷ Promouen les oportunitats educatives i formatives, la retenció
i atracció de talent i l’impuls d’un teixit econòmic plural, divers
i sostenible.
▷ Contribueixen a la lluita contra l’emergència climàtica i al
foment de la resiliència urbana.
▷ Garanteixen el dret a la ciutat.

Processos i projectes que vetllen per la inclusió social, aposten per un humanisme
tecnològic, promouen oportunitats educatives, impulsen un teixit econòmic sostenible,
contribueixen a la lluita contra l’emergència climàtica i garanteixen el dret a la ciutat.
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Ens establim com a plataforma
11.

És per això que ens establim com una plataforma a la manera de ròtula
de la innovació a la ciutat, per estructurar, coordinar, augmentar i avaluar
l’impacte dels processos d’innovació urbana i per promoure un canvi en
la cultura innovadora de l’Administració.

12.

Volem ser una ròtula que articuli, cartografiï, posi en comú, fomenti
l’experimentació i faciliti els mecanismes administratius i burocràtics
perquè així sigui, alimentant els ecosistemes de col·laboració cívics i
comunitaris. Un espai per promoure la participació de més persones en
els processos innovadors.

13.

La plataforma d’innovació urbana, mitjançant l’intercanvi entre les
persones que la integren i la priorització, planificació i execució de
projectes transversals específics, es dedicarà a fomentar, acompanyar,
accelerar, comunicar, mesurar i avaluar la innovació a la ciutat, facilitant
l’experimentació i apostant per reduir les barreres que la dificulten. Serà
un procés continu, revisable i sense final.

La plataforma d’innovació urbana es dedicarà a fomentar, acompanyar, accelerar,
comunicar, mesurar i avaluar la innovació a la ciutat, facilitant l’experimentació i
apostant per reduir les barreres que la dificulten.
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Ens comprometem
14.

Per tal de respondre de manera col·lectiva als reptes urbans
ens comprometem a:
▷ Col·laborar de manera productiva i honesta, reconeixent les
nostres trajectòries i diferències, escoltant-nos i escoltant la
ciutat, explicant, aprenent i avaluant.
▷ Obrir-nos per incorporar noves visions i perspectives des d’un
enfocament interseccional, esdevenir un mirall de les pròpies
dinàmiques d’innovació de la ciutat, i incorporar, de manera
plural i progressiva, les veus i els motors de la innovació d’ara
i del futur.
▷ Revisar-nos, repensant, de manera periòdica, les nostres
estructures, prioritats i processos per poder reaccionar davant
les necessitats, demandes i aspiracions de les persones que
viuen i treballen a Barcelona i el seu entorn metropolità.
▷ Identificar i prioritzar les missions que requereixen una acció
conjunta, valenta i urgent com a ciutat.

Per tal de respondre de manera col·lectiva als reptes urbans ens comprometem
a col·laborar, a obrir-nos, a revisar-nos i a identificar i prioritzar les missions que
requereixen d’una acció conjunta, valenta i urgent com a ciutat.
A Barcelona, a 21 de juny de 2021, presentem un
compromís per a una innovació transformadora
i inclusiva, entre les que l’impulsem dia a dia.

NOTA METODOLÒGICA
Aquest document és el resultat d’un treball de creació col·lectiva coordinat per BIT Habitat i fet durant els mesos de maig i juny del 2021,
que ha consistit en un exercici de priorització, dues sessions de disseny col·laboratiu, una desena d’entrevistes en profunditat i un procés de revisió
conjunta. Aquest text és, doncs, producte d’aquest esforç coordinat, i plasma la visió comuna de totes les persones implicades.
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